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PASTORALE 
 

Pastorală la Învierea Domnului nostru  
Iisus Hristos  

 
 

† DR. IRINEU 
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL CRAIOVEI ŞI 

MITROPOLIT AL OLTENIEI 
 

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER ŞI 
PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI,  

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS 
HRISTOS, IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI 

 
 

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!  
 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Iubiţi fraţi şi surori, 

 
Din an în an, Biserica mărturiseşte, prin acest salut, evenimentul de o 
colosală importanţă, care a avut loc cu peste două mii de ani în urmă. 
Atunci, în zorii zilei, femeile mironosiţe au venit la locul înmormântării 
Învăţătorului lor şi au văzut că mormântul era gol. Puterea dumnezeiască a 
Mântuitorului Hristos a învins legea morţii şi El a înviat, demonstrând 
întregii omeniri că moartea nu este sfârşitul vieţii, ci poate fi biruită cu 
puterea lui Dumnezeu. În felul acesta, Învierea Mântuitorului Hristos, fiind 
un eveniment unic în istoria omenirii, prin planul lui Dumnezeu, a devenit 
sărbătoarea vieţii şi a luminii, a liniştii şi fericirii. Pentru aceasta, de Sfintele 
Paşti vestim victoria existenţei noastre, urarea de pace, speranţa şi alinarea 
pentru fiecare om. Cel Care a fost născut din Preacurata Fecioară Maria, Cel 
Care a suferit mult şi fără de vină, răstignit şi mort pe cruce între doi tâlhari, 
Cel Care, primul dintre toţi oamenii, a înviat din morţi – Acela „S-a sculat 
din mormânt precum a zis”.1 Cei care au venit la locul unde fusese pus 
Domnul, „dis-de-dimineaţă… pe când răsărea soarele”,2 nu L-au găsit 
acolo pe Iisus; nici piatra care închidea peştera, nici straja care o păzea, nici 

                         
1 Matei 28, 6. 
2 Marcu 16, 2. 
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moartea însăşi n-au putut sta împotriva măreţiei şi puterii Dumnezeului 
Celui viu. 
 

Preacucernici Părinţi, iubiţi fraţi şi surori întru Hristos Domnul, 
 
Înomenirea Cuvântului atinge punctul cel mai înalt în taina dureroasă şi 
totodată glorioasă a pătimirii, morţii şi Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. 
Suferinţa şi moartea Fiului lui Dumnezeu subliniază realismul extrem al 
Întrupării Sale. El adună în Sine întreaga realitate umană, devenind din 
nevăzut vizibil, din nepătimitor pătimitor, din Dumnezeu nemuritor om 
muritor. În pătimirea şi în moartea Sa se lămureşte taina Întrupării, cum 
subliniază Sfântul Apostol Pavel: „noi propovăduim pe Hristos Cel 
răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie”.3 Astfel, Jertfa 
Crucii, de neînţeles pentru raţiunea omului, a fost una din temele importante 
ale învăţăturii creştine din toate veacurile. Şi astăzi suferinţa Crucii şi 
biruinţa Învierii constituie stânca tare pe care se zideşte credinţa creştin-
ortodoxă. Sfânta Cruce este identitatea noastră creştină paradoxală şi 
problematică faţă în faţă cu alte religii. Dacă Mântuitorul Hristos, Cel Care a 
proclamat Împărăţia lui Dumnezeu, părea să fie abandonat de toţi, El biruie 
moartea cu puterea Sa dumnezeiască, înviind din mormânt. Deci, Cel Care a 
dat Legea pe Sinai, a fost condamnat în numele acestei Legi; Cel Care a 
vindecat pe bolnavi şi a alungat puterile demonice, a murit fără să fie ajutat 
şi apărat de cineva. Cel Care S-a arătat întotdeauna binefăcător al oamenilor, 
a fost condamnat să moară ca un răufăcător pe o cruce între tâlhari. Cel Care 
a făcut din viaţa Sa un eveniment religios unic în lume, Şi-a dat duhul în 
afara cetăţii sfinte şi a templului, fiind răstignit şi luat în râs de cei fără de 
lege. Pentru aceasta, Crucea şi Învierea sunt cele două elemente care ridică 
creştinismul deasupra oricărei critici venite din exterior. În misterul 
suferinţei lui Dumnezeu stă efectiv identitatea şi adevărul vestirii creştine.  

Realitatea istorică a acestui eveniment este mărturisită oamenilor de 
Sfintele Evanghelii şi de alte scrieri ale Noului Testament. Sfinţii 
Evanghelişti au vorbit despre felul cum Mântuitorul a murit şi a înviat. 
Sfântul Apostol Pavel scoate în evidenţă profunzimea acestui moment în 
care „Mântuitorul Hristos ne-a salvat de blestemul legii, devenind El Însuşi 
blestem pentru noi”.4 Sfârşitul tragic al Întemeietorului creştinismului este 
relatat şi de scriitorii necreştini, atât iudei cât şi păgâni.5 Deci, moartea şi 
                         
3 I Corinteni 1, 23. 
4 Galateni 3, 13. 
5 Istoricul evreu Iosif Flavius spune despre Mântuitorul Hristos: „În vremea aceea a trăit 
Iisus, un om înţelept, dacă poate fi numit aievea om. El a fost autorul unor uluitoare minuni 
şi învăţătorul oamenilor care erau bucuroşi să afle adevărul. A atras de partea Lui o 
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Învierea Domnului sunt înscrise în Sfintele Evanghelii şi în documentele 
istorice ca etape decisive în istoria mântuirii noastre. 

Motivul răstignirii Mântuitorului a fost, după cum ştiţi, acela al 
invidiei şi răutăţii umane, provocat de cărturari şi farisei. La acesta s-a 
adăugat şi unul social-politic, cum că El a afirmat că este „regele iudeilor”,6 
deci împotriva autorităţii romane, cum spunea poporul lui Pilat: „Dacă îl 
eliberezi pe Acesta, nu eşti prietenul Cezarului! Căci cine se face pe sine 
rege se împotriveşte Cezarului”.7 Faţă de acuzaţiile lor nedrepte, misiunea 
Mântuitorului Iisus Hristos a fost una cu totul religioasă. Domnul a refuzat 
cu hotărâre orice propunere lumească, spunând satanei care I-a oferit „toate 
împărăţiile lumii şi slava lor”: „Înapoia Mea, satană, căci scris este: 
«Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti»”.8 
Pentru aceasta, El afirmă în mod explicit: „Împărăţia Mea nu este din lumea 
aceasta”.9 Deci, scopul fundamental al Jertfei şi morţii Mântuitorului a fost 
acela de a elibera omenirea de robia păcatului şi a morţii. El Însuşi confirmă 
acest adevăr, zicând: „Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să 
slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”.10 Depăşind 
limitele umane, El stabileşte solemn ca unică lege iubirea chiar faţă de 
duşmani.11 Drept urmare, Mântuitorul trăieşte moartea şi Învierea Sa ca un 
eveniment voit de El pentru mântuirea oamenilor, aşa cum zice: „Fiul 
Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni, de 
arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să învieze”.12 
Acesta este mesajul mesianic pe care l-a adus şi l-a învăţat El în timpul 
întregii Sale vieţi de la Naştere şi până la Înălţarea la ceruri. Cei care nu I-au 
recunoscut această calitate au considerat o blasfemie faptul că El este Fiul 
lui Dumnezeu. Desigur, a-L recunoaşte pe Mântuitorul Iisus Hristos în 
adevărata Sa identitate este în mod esenţial un dar al lui Dumnezeu.13 De 
aceea semnificaţia morţii şi Învierii Mântuitorului nu este legată de judecata 

                                                               
mulţime de iudei, dar şi o mulţime de păgâni. Acesta a fost Hristos. Chiar dacă Pilat, 
datorită acuzaţiilor aduse de fruntaşii poporului nostru, L-a ţintuit pe cruce, n-au încetat să-L 
iubească cei ce L-au îndrăgit de la început. Căci li S-a arătat a treia zi iarăşi viu, aşa cum au 
prezis profeţii trimişi de Dumnezeu, înfăptuind şi o mie de alte miracole. De atunci şi până 
azi dăinuie poporul creştinilor, care îşi trage numele de la Dânsul” (JOSEPHUS FLAVIUS, 
Antichităţi iudaice, vol. 2, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2001, 18, 3, 3, p. 446).  
6 Matei 27, 11, 29, 37. 
7 Ioan 19, 12. 
8 Matei 4, 10. 
9 Ioan 18, 36 
10 Marcu 10, 45. 
11 Matei 5, 44. 
12 Marcu 8, 31. 
13 Matei 16, 17. 



12 
 

iudeilor şi nici de rezultatul procesului lui Pilat, ci de planul providenţial al 
lui Dumnezeu. Deci, fără să învinuim pe cineva, pe iudei sau pe romani, 
Domnul a murit pentru păcatele întregii lumi. Pentru acest fapt, toţi suntem 
chemaţi să ajungem la izvorul mântuirii, deoarece, cum spune Sfântul 
Apostol Pavel, „Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi”.14  

Deci, adevărata motivaţie a morţii Mântuitorului este aceea a iubirii 
lui Dumnezeu care s-a manifestat în istorie cu milostivire şi iertare. Încă de 
la Naştere, viaţa Domnului a fost orientată în mod direct spre Paşte,15 aşa 
cum mărturisim în Simbolul de credinţă: „Care pentru noi oamenii şi pentru 
a noastră mântuire a coborât din cer, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din 
Maria Fecioara şi S-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat”. În acest sens, în iconografia de la Naşterea Domnului Îl vedem pe 
Pruncul Iisus pus în iesle ca într-un adevărat „mormânt”, semn teologic al 
morţii şi Învierii Lui. Această conştiinţă a Bisericii nu priveşte doar 
conţinutul şi semnificaţia misiunii Mântuitorului, ci şi modalităţile cu care 
avea să se încheie viaţa Lui. Domnul, de fapt, a fost conştient că Se 
dăruieşte total pe Sine Însuşi pentru noi, acceptând cu libertate deplină 
călătoria care avea să se încheie cu pătimirea şi moartea Sa: „Iată, ne suim 
la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor 
osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor batjocori şi-L vor 
scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia”.16 Aşadar, 
libertatea cu care Mântuitorul merge în întâmpinarea morţii dovedeşte faptul 
că împlineşte voinţa Tatălui, „ca lumea să ştie că Eu Îl iubesc pe Tatăl şi fac 
ceea ce Tatăl Mi-a poruncit”17 şi că ne iubeşte şi pe noi până la moarte, cum 
ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul:  

„Ştiind Iisus că a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea aceasta la 
Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârşit i-a iubit”.18 Deci, Jertfa 
de pe cruce a Domnului este iubirea Tatălui şi a Fiului19 pentru mântuirea 
noastră, întrucât este manifestarea iubirii divine, Răstignirea arătându-ne 
iubirea lui Dumnezeu în noi. În concluzie, „nu noi L-am iubit pe Dumnezeu, 
ci El ne-a iubit şi L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele 
noastre”.20 

 
 

                         
14 I Corinteni 15, 3. 
15 Luca 2, 35. 
16 Marcu 10, 33-34. 
17 Ioan 14, 31. 
18 Ioan 13, 1. 
19 Galateni 2, 20. 
20 I Ioan 4, 9-10. 
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Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti, 

 
Învierea Domnului este evenimentul minunat şi tainic cel mai important 
din istoria lumii, de egală valoare cu creaţia însăşi. Ca şi creaţia, Învierea 
depăşeşte timpul şi spaţiul fără să se supună unor cauze care există şi 
acţionează prin ele însele fără să poată fi explicate raţional. Dumnezeu, 
Care crează lumea, este mai presus de ea şi chiar dacă ar fi fost cineva care 
să fi văzut apariţia lumii, tot n-ar fi putut s-o privească, odată ce omul este 
mărginit de spaţiul său fizic, istoric şi spiritual. Din acest motiv, creaţia lui 
Dumnezeu se poate constata şi înţelege numai prin credinţă. Tot aşa se 
prezintă şi evenimentul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Care 
lucrează şi de astă dată în calitate de cauză, fiind tot Dumnezeu. Învierea 
Domnului nu se datorează vreunei puteri din afara Lui sau altor factori 
naturali de primprejur. De aceea, cauza care a produs Învierea nu s-a putut 
vedea în realizarea ei, fiind mai presus de puterea mijloacelor de cercetare 
şi de constatare omenească. Dacă cineva fără credinţă ar fi văzut pe 
Domnul Hristos după moarte, ar fi căutat, desigur, o explicaţie naturală a 
acestui fapt sau l-ar fi considerat o enigmă a cărei explicaţie naturală nu se 
poate da. Deci şi aici, ca şi la creaţie, toate explicaţiile sunt departe de 
adevăr, rămânând valabilă numai credinţa care ne face să primim Învierea 
Domnului ca fapt absolut constrângător venind din partea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea noastră. De bună seamă, faptul că în viaţa aceasta credem 
dar nu vedem totul se datorează stării noastre de fiinţe pământeşti, dar în 
mod cert că, dincolo, când vom învia şi noi prin puterea Mântuitorului, Îl 
vom vedea faţă către faţă, cum ne învaţă Sfântul Ioan Evanghelistul.21 În 
forma actuală de existenţă credem în Învierea Domnului şi suntem 
convinşi că a înviat pentru că El ne-a încredinţat despre aceasta prin 
arătările Lui după Înviere şi că Sfinţii Apostoli sunt martori ai acestei 
minuni, cum spune acelaşi Sfânt Evanghelist Ioan: „Ce era de la început, 
ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au 
pipăit despre Cuvântul vieţii... vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi 
împărtăşire cu noi”.22 Dar, dacă creaţia şi Învierea nu sunt evenimente 
istorice obişnuite, aceasta nu înseamnă că ele n-au avut loc sau că n-au 
nicio relaţie cu istoria şi cu noi, oamenii. Ele amândouă sunt fapte 
săvârşite de Dumnezeu odată pentru totdeauna, întrucât Creatorul nu se 
repetă în lucrările Sale. Evident, Învierea şi creaţia se deosebesc şi ele, ca 
lucrări ale lui Dumnezeu. Creaţia, fără să fie o lucrare istorică, rămâne 

                         
21 I Ioan 3, 2. 
22 I Ioan 1, 1-2. 
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legată de timpul nostru şi determină istoria. Învierea însă este dincolo de 
istorie, deoarece Mântuitorul Iisus Hristos Cel înviat trece dincolo de timp 
şi spaţiu, intră prin uşile încuiate la Sfinţii Apostoli, Se arată la mai mulţi 
oameni deodată. Astfel, această minune se delimitează de toate minunile 
săvârşite de Domnul, inclusiv de învierea lui Lazăr. Acesta n-a intrat într-un 
alt mod de existenţă, ci l-a reluat pe cel dinainte de-a muri. Însă Domnul 
Hristos, după ce a înviat din morţi, nu mai moare, deoarece de acum 
trăieşte altfel decât noi într-o viaţă cu totul deosebită de cea anterioară, de 
cea istorică. Viaţa Domnului după Înviere nu mai este supusă timpului 
nostru, este veşnică şi nu decurge din lumea noastră. Această viaţă este 
lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, nefiind nimic în afară de Dumnezeu 
care să contribuie la realizarea ei. Datorită acestei minuni, cei morţi în 
nădejdea învierii şi a vieţii veşnice vor învia, primind o nouă viaţă prin 
puterea lui Dumnezeu. Faptul Învierii ne arată că Mântuitorul ne scoate 
din starea de robie şi stricăciune în care păcatul ne-a prăbuşit, înălţându-ne 
la ceruri pentru a fi veşnic în relaţie cu Tatăl Cel ceresc. 
 

Preacucernici Părinţi,  
Iubiţi fraţi şi surori, 

 
Prin Învierea lui Hristos, omul credincios dobândeşte posibilitatea 
comunicării cu puterea de sus pentru a trăi după legile lui Dumnezeu, fiind 
bun şi mărinimos, cinstit şi corect în legătură cu semenii săi, capabil să 
împartă cu aceştia şi bucuria, dar şi tristeţea. Această atitudine a creştinului 
faţă de cei apropiaţi include în sine şi grija faţă de ţara sa, faţă de poporul 
său, faţă de familie şi casa personală. Propovăduind prioritatea valorilor 
spirituale creştine, Biserica cheamă pe copiii săi la o atitudine responsabilă 
faţă de valorile pământeşti, dar reale, din lumea alcătuită de Creator: natura 
înconjurătoare şi bogata moştenire culturală zidită pe parcursul a secole 
întregi de către înaintaşi. A fi păstrători ai comorilor şi tradiţiilor Ortodoxiei 
presupune o transformare dinamică a personalităţii noastre şi a lumii 
interioare, dar şi menţinerea frumuseţii şi armoniei lumii înconjurătoare 
precum şi refacerea acestor calităţi acolo unde au fost distruse de răuvoitori. 
Deci, Învierea Domnului, ca evenimentul istoric, tainic şi fundamental al 
creştinătăţii, o trăim în toate momentele vieţii noastre. Toată lumea se miră 
de frumuseţea Liturghiei noastre ortodoxe şi de cultura noastră românească. 
În chip deosebit, această sărbătoare este tema cea mai abundent evocată, 
descrisă, ilustrată sau comentată din lume. În Sfintele Evanghelii, în scrierile 
Sfinţilor Părinţi, în iconografie şi pictură, din tată în fiu, din generaţie în 
generaţie, toată lumea vorbeşte despre acest mare Praznic, sub toate 
aspectele lui: de la exegeza biblică, la abordările dogmatice sau poetice, 
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până la cele antropologice şi sociologice. Faptul că Fiul lui Dumnezeu 
înomenit S-a jertfit pe Cruce şi a „înviat a treia zi, după Scripturi” a devenit 
axa noului timp al Împărăţiei cerurilor şi izvorul civilizaţiei europene în care 
trăim. Chiar dacă astăzi mai sunt unii care neagă esenţa divină a acestui 
adevăr sau încearcă să tăgăduiască Revelaţia divină, Învierea Mântuitorului 
Iisus Hristos configurează inima sensibilităţii noastre, baza noastră 
patrimonială, leagănul ideilor prin care descifrăm lumea, condiţia umană, 
sensul istoriei şi triumful valorilor prin care ne articulăm identitatea noastră 
ortodoxă. 

Desigur, pentru a simţi şi a înţelege cât de bună şi de uşoară este 
chemarea pe care o pune pe umerii noştri Domnul, trebuie să învăţăm să 
facem bine atât celor apropiaţi, cât şi celor străini. În acest proces, cel mai 
dificil este doar primul pas, când trebuie să ne oprim la timp pentru a nu 
răspunde la ură cu ură, la răutate cu răutate, la minciună cu minciună, la 
judecată cu judecare. Măcar o dată să simţim satisfacţia în urma unei fapte 
bune faţă de aproapele nostru, fie că acesta este un membru din familie, de 
la serviciu, din parohie, din mănăstire, vecin sau un simplu cunoscut. 
Acest sentiment de satisfacţie poate creşte într-o stare de spirit de bucurie 
şi optimism, dacă lucrurile bune, săvârşite nu din mândrie, ci din toată 
inima, devin parte din viaţa noastră. Doar atunci vom putea simţi 
schimbările în bine din societate, când vom conştientiza prezenţa legăturii 
de nezdruncinat dintre faptele bune pe care le săvârşim şi bunăstarea 
generală. Aşadar, vă invităm pe toţi preoţii, călugări şi călugăriţe şi pe toţi 
credincioşii şi credincioasele Bisericii noastre să mărturisiţi prin viaţa 
dumneavoastră marea şi desăvârşita taină a Crucii şi a Învierii. Mărturia 
noastră nu poate să fie credibilă decât numai dacă Domnul Hristos Cel 
înviat trăieşte în noi, dacă întreaga noastră existenţă străluceşte de pacea şi 
de bucuria certitudinii credinţei în Înviere. Noi ştim că ultimele cuvinte 
rostite de Domnul pe cruce sunt pentru noi, „cei ce ne mântuim, puterea 
lui Dumnezeu”.23 De aceea trebuie să luptăm necontenit împotriva 
patimilor care deformează frumuseţea sufletului nostru pusă cu atâta 
dragoste în firea noastră. După cum ştim, puterea lacomă şi păcătoasă 
ruinează fundamentele şi condiţiile de viaţă ale familiilor şi urmaşilor 
noştri. Pentru aceasta, datoria credincioşilor ortodocşi este să respecte 
familia creştină, viaţa semenilor lor, să lupte prin cuvânt şi faptă ca 
oamenii lumii să nu se mai ucidă între ei, să renunţe la violenţă şi la 
fanatism, care pun în pericol lumea şi viaţa. În felul acesta, triumful 
Învierii va fi trăit ca o biruinţă a vieţii, a iubirii frăţeşti şi ca o nouă 
perspectivă spre viaţa viitoare. 

                         
23 I Corinteni 1, 18. 
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În lumina marelui Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 
şi a rugăciunii Sfinţilor Săi, vă adresăm tuturor părinteşti doriri de sănătate 
şi mântuire, de pace şi bucurie, de ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea 
bună, dimpreună cu salutarea pascală: 

 
HRISTOS A ÎNVIAT ! 

 
Al vostru, în Duhul Sfânt, rugător şi permanent mijlocitor către Hristos 

Domnul, 
 

† DR. IRINEU 
ARHIEPISCOP AL CRAIOVEI ŞI  

MITROPOLIT AL OLTENIEI
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Pastorală la Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos 

 
 

† VARSANUFIE 
ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI 

 
 

Iisus Hristos - Lumina care luminează tuturor 
Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului 

 
Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi preaiubiţilor 

credincioşi din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, 
Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, 

iar de la noi părinteşti binecuvântări! 
 
Hristos a înviat! 

 
„Eu, Lumină am venit în lume, 

 ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric” 
(Ioan XII, 46) 

 
Preacuvioşi şi preacucernici părinţi, 

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
 
Astăzi, Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, a 
luminat toate prin Învierea Sa. Învierea Domnului a umplut de lumină nu 
doar cerul şi pământul, ci şi iadul şi pe toţi cei ţinuţi în legăturile morţii cu 
nădejdea învierii, prin coborârea Lui în iad: „Acum toate s-au umplut de 
lumină: şi cerul şi pământul şi cele dedesubt. Deci să prăznuiască toată 
făptura Învierea lui Hristos” (Canonul Învierii, Cântarea a treia). Prin 
Învierea Sa, Hristos Domnul a despărţit din nou lumina de întuneric, ca la 
creaţie, a luminat din nou lumea, ne-a dat din nou lumina cunoştinţei şi 
lumina vieţii: „Ziua Învierii, popoare, să ne luminăm! Paştile Domnului, 
Paştile! Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu 
ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruinţă” (Canonul Învierii, 
Cântarea întâi). 

Învierea Mântuitorului Hristos este cel mai important eveniment al 
istoriei omenirii, ce a deschis o nouă perspectivă vieţii omului, însă, dacă 
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considerăm Învierea ca un simplu eveniment istoric, biografic al 
Mântuitorului Hristos, suntem departe de învăţătura Bisericii noastre. 
Teologia patristică subliniază faptul că Învierea, păstrându-şi caracterul 
istoric, realitatea sa de necontestat petrecută în viaţa Mântuitorului, este un 
eveniment ontologic, ce aduce nu doar o nouă perspectivă, ci o prefacere 
reală firii omului. Învierea Mântuitorului a însemnat înnoirea firii omului şi 
trăirea realităţii eshatologice. Sfântul Grigorie Palama, teologul luminii 
dumnezeieşti accentuează acest lucru, spunând: „Învierea Domnului este 
înnoirea firii omeneşti şi plăsmuirea din nou a lui Adam cel dintâi, care 
fusese înghiţit de moarte prin păcat şi reîntors prin moarte în pământul din 
care a fost plămădit; este întoarcerea omului la viaţa cea fără de moarte”.1 

Acelaşi Sfânt Părinte evidenţiază întotdeauna legăturile noi pe care 
Hristos Domnul le-a stabilit între Dumnezeu şi oameni, prin Întruparea, 
Moartea şi Învierea Sa. Aceste noi legături constau, în mod esenţial, în 
aceea că omul poate participa haric la viaţa dumnezeiască, poate să ajungă 
la unirea cu Dumnezeu, într-un cuvânt, se poate îndumnezei, aşa cum 
învăţăm şi din textul liturgic: „Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea 
iadului şi începătura altei vieţi veşnice” (Canonul Învierii, Cântarea a 
şaptea). 

Îndumnezeirea fiinţei umane, începută încă din viaţa aceasta, devine 
completă şi ireversibilă în veacul viitor. Deplina descoperire şi manifestare 
finală a comuniunii reale a lui Dumnezeu cu oamenii, care a început în 
veacul acesta, nu se va sfârşi decât la învierea lor în slavă şi înălţarea la cer: 
„Mântuitorul Hristos Îşi arată şi pe faţă puterea Lui atotputernică învingând 
moartea cu trupul şi înviind a treia zi din morţi, urcându-Se la cer şi şezând 
de-a dreapta Tatălui, împreună cu acest trup pe care l-a purtat pentru noi şi 
în care a murit, încredinţându-ne astfel învierea din morţi, restaurarea în 
ceruri şi moştenirea Împărăţiei, în cazul în care şi noi, imitându-L, după 
putinţă, vom birui cu dreptate pe începătorul păcatului”.2 La fel cum Hristos 
Cel înviat din morţi, a intrat în slava Tatălui şi credincioşii vor învia cu El în 
slavă şi vor ajunge la vederea „faţă către faţă” a lui Dumnezeu. 
 

Dreptmăritori creştini, 
 
Întreaga literatură patristică prezintă învăţătura Bisericii noastre ca rod al 
arătării lui Dumnezeu în lume, ca rod al Învierii Mântuitorului, ca Lumină a 

                         
1 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, „Omilia 18. La Duminica Mironosiţelor”, în Omilii, 
vol. 1, traducere de dr. Constantin Daniel, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2004, p. 225. 
2 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, „Cuvânt despre economia în trup a Domnului nostru 
Iisus Hristos”, 31, în Scr. II, p. 240. 
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lumii: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan VIII, 12). Hristos Domnul este 
prezent în toată viaţa noastră, de la Botez, conducându-ne pe noi pe toţi spre 
deplina unire cu El, spre îndumnezeire,  în veşnicie, unde ne vom bucura de 
veşnica Lui lumină: „Să ne curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos 
strălucind, cu neapropiată lumină a Învierii. Şi, cântându-I cântare de 
biruinţă, luminat să-L auzim zicând: Bucuraţi-vă!” (Canonul Învierii, 
Cântarea I). 

Trupul lui Hristos cel Înviat, care are înlăuntrul Său izvorul luminii, 
strălucind, Îl luminează duhovniceşte pe cel ce crede în El, împărtăşindu-se 
de Trupul Său. Lumina lui Hristos luminează tuturor! Credinciosul care 
primeşte această lumină a scăpat de întuneric. El dobândeşte astfel lumina 
vieţii, aşa cum accentuează cântarea bisericească: „Cât este de sfântă, cu 
adevărat, şi întru totul prăznuită această noapte de mântuire şi strălucită, mai 
înainte vestitoare fiind a zilei celei purtătoare de lumină, a Învierii, în care 
Lumina cea fără de ani din mormânt cu trupul, tuturor a strălucit” (Canonul 
Învierii, Cântarea a şaptea). 

Însă, din păcate, nu toţi primesc această lumină. Cel ce nu urmează 
pe Hristos, nu are lumina, şi implicit nici viaţa, ci rămâne veşnic în 
întuneric, adică în moarte.3 Recunoaşterea lui Dumnezeu ca singurul izvor al 
luminii lumii, ne dezvăluie scopul vieţii, unirea noastră cu Persoana 
Mântuitorului Hristos. 

Omul îndumnezeit devine, la rândul lui, lumină a lumii: „Voi sunteţi 
lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici 
nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor 
din casă. 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, 14-16). Omul unit cu Hristos primeşte lumina lui Dumnezeu şi o 
dă mai departe. Nu luminează de la el însuşi, ci lumina lui Hristos devine 
strălucitoare în el. Nu omul devine izvor al luminii, ci el doar o face să 
strălucească pentru ceilalţi. „Din singurul Izvor al luminii îşi primeşte 
strălucirea fiecare, după propria măsură”.4 

Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră că urmarea lui Hristos este o 
manifestare de la sine înţeleasă a iubirii credinciosului faţă de El: „Cel ce 

                         
3 Cf. Pr. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul 
omului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993.  
4 GEORGIOS MANTZARIDIS, Morala creştină, vol. II, traducere de Diacon drd. Cornel 
Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 538. 
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iubeşte pe Hristos, desigur că Îl şi imită după putere”.5 În acest sens trebuie 
înţeles şi faptul că Hristos Însuşi Şi-a chemat ucenicii să se înveţe din pilda 
Lui şi să îşi rânduiască viaţa după aceasta: „Că v-am dat vouă pildă, ca, 
precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi” (Ioan XIII, 15). După chipul 
luminii lui Hristos şi omul trebuie să se facă lumină lumii. Persoana umană 
devine astfel răspânditoare de lumină în lume, vestindu-L pe Hristos prin 
viaţa sa. 

Despre această lumină pe care cei credincioşi o primesc în ei, 
Patriarhul Calist al Constantinopolului afirma: „Dă-mi darul Tău, 
Preaîndurate, ca hrană duhovnicească, şi Duhul Tău ca băutură. Căci acesta 
este, fără îndoială, Duh şi lumină. Astfel, când lumina se va arăta mai presus 
de fire în chip negrăit în mine, voi şti cu adevărat că Tu eşti cu mine, ca 
veştmânt al meu, spre viaţa cea sfântă şi fericită”.6 Credinciosul care 
dobândeşte în el lumina, nu o poate ţine sub obroc, ci o face cunoscută 
tuturor, luminând viaţă. 
 

Iubiţi credincioşi, 
 
Datoria noastră de a-L vesti pe Hristos Cel Înviat este mai acută astăzi ca 
niciodată. Lumina pe care am primit-o de la Hristos Domnul să nu o ţinem 
ascunsă, să nu încercăm să o închidem în noi, pentru că, dacă nu o lăsăm să 
lumineze prin noi şi viaţa aproapelui, dacă nu luminăm cu această lumină şi 
viaţa semenilor noştri, atunci, cu siguranţă, ea se va stinge şi în noi. 
Lumânările pe care le ţinem aprinse în mâini, acum la Înviere, simbolizează 
lumina lui Hristos Cel înviat împărtăşită oamenilor. Însă ca orice dar pe care 
îl primim de la Dumnezeu, trebuie să îl împărtăşim şi aproapelui nostru, să 
ne bucurăm de darurile lui Dumnezeu, dăruind din ele şi noi, la rândul 
nostru, celor ce au nevoie.  

Să luminăm în lume cu lumină din lumina Învierii lui Hristos; să 
încercăm să-l vedem pe aproapele nostru mereu în lumina Învierii lui 
Hristos. Întotdeauna să ne străduim să-L vedem pe Hristos cel înviat în 
aproapele nostru şi să ne purtăm cu fiecare ca şi cum ne-am întâlni cu 
Hristos Domnul. Să fim mai milostivi ca şi Dumnezeu să se milostivească 
asupra noastră! Să fim mai buni ca şi Dumnezeu să-şi reverse tot mai mult 
bunătatea Sa peste noi! Să încercăm tot mai mult să tindem către sfinţenie, 
ca Însuşi Dumnezeu, izvorul sfinţeniei, să se pogoare asupra noastră! 
                         
5 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, „Capete despre dragoste”, IV, 55, în 
Filocalia sau Culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi, care arată cum se poate omul curăţi, 
lumina şi desăvârşi,  vol. II, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 105. 
6 CALIST PATRIARHUL, „Capete despre rugăciune”, 42, în Filocalia, vol. VIII, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 297. 
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Lipsa luminii Învierii Domnului din viaţa noastră face ca pe zi ce 
trece să ne îndepărtăm tot mai mult de semenii noştri, să rămânem tot mai 
mult închişi în întunericul egoismului nostru. Nu mai este timp de pierdut, 
nu mai avem timp de trândăvie, ci cu toată puterea noastră trebuie să ne 
împărtăşim acum de lumina Învierii. Părintele Cleopa povesteşte că fratele 
său, „Părintele Galaction Ilie din Mănăstirea Sihăstria, fiind mulţi ani păstor 
de oi, umbla cu oile mănăstirii prin toate poienile de munte dintre Sihăstria 
şi Sihla. De aceea era cunoscut de mulţi călugări sihaştri din partea locului. 
Mergând cu oile pe munte, a întâlnit un sihastru sfânt pe care îl cunoştea şi 
l-a întrebat: - Spune-mi părinte, când va fi sfârşitul lumii? Iar cuviosul 
sihastru, oftând din inimă, a răspuns: - Părinte Galaction, ştii când va fi 
sfârşitul lumii? Când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin! Adică, atunci 
când nu va mai fi dragoste şi înţelegere creştinească între fraţi, între rude, 
între creştini şi între popoare! Atunci când nu se vor mai iubi oamenii deloc, 
cu adevărat, va fi sfârşitul lumii. Căci fără iubire şi fără Dumnezeu nu pot să 
mai trăiască oamenii pe pământ!”.7 Să facem tot ce putem ca lumina învierii 
lui Hristos să dăinuiască tot mai mult în sufletele noastre şi astfel să fie tot 
mai prezentă şi în lumea noastră. 

Amma Sinclitichia atrăgea atenţia cu putere, în vremea ei, despre 
nepăsarea noastră de mântuire, iar avertismentul ei este astăzi cu mult mai 
actual: „Copii, toţi vrem să ne mântuim, dar din pricina nepăsării noastre ne 
îndepărtăm de mântuire”.8 Din pricina nepăsării noastre pierdem lumina lui 
Hristos. Din pricina nepăsării noastre Îl pierdem pe Hristos Însuşi din inima 
şi sufletul nostru şi ne îndepărtăm tot mai mult şi de aproapele. Mai mult 
decât atât, din pricina nepăsării noastre, ne pierdem pe noi înşine. 
 

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
 
Fiecare avem datoria să lucrăm tot mai mult la sădirea luminii lui Hristos în 
sufletele celor de lângă noi. Suntem datori cu mai multă rugăciune. Acum, 
în zilele acestea tulburi, în care se află omenirea, trebuie se ne rugăm cu 
mult mai mult, să ne rugăm necontenit unii pentru alţii, iar lucrarea noastră 
de rugăciune se va vedea şi în sufletul nostru, dar şi în al acelora pentru care 
ne rugăm.  

Orice credincios are  datoria de a-L vesti pe Hristos prin faptele sale, 
mai întâi în familia sa şi apoi tuturor celor de lângă el. Din orice faptă, din 

                         
7 Arhimandrit IOANICHIE BĂLAN, Istorioare duhovniceşti, Sfânta Mănăstire Sihăstria, 
2002, pp. 32-33. 
8 Amma Sinclitichia, 23, în Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din pustiu, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2003, p. 354. 
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orice gest al nostru, din orice gând al fiecăruia să se vadă Hristos şi lumina 
Lui dăinuind în noi. Să ne asumăm responsabilitatea fiecare acolo unde 
suntem. 

Să înmulţim faptele noastre de milostenie pentru că lumea de astăzi 
are tot mai multă nevoie de iubire, de revărsarea dragostei dumnezeieşti şi 
prin noi, prin fiecare. Să Îl vedem mereu pe Hristos prezent în aproapele 
nostru şi să ne purtăm cu semenii noştri ca şi cu Hristos Însuşi, aŞa cum zice 
cuvântul scripturistic: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti 
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei XXV, 40). 

Iubiţi părinţi, dreptslăvitori creştini, vă reamintim că în ziua de 15 
mai, în Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor, prăznuim Aducerea 
Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Arhiepiscopul 
Râmnicului, în Mitropolia Olteniei, sărbătoare ce are o însemnătate 
deosebită pentru Arhiepiscopia noastră, şi vă aşteptăm să veniţi pentru a ne 
ruga împreună Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul Arhiepiscopiei 
Râmnicului, ca acesta să mijlocească pentru noi înaintea tronului Preasfintei 
Treimi. 

Ne rugăm ca Sfânta Săbătoare a Învierii Domnului Hristos să aducă 
în casele şi sufletele frăţiilor voastre tot mai multă lumină, pace şi bucurie, 
şi să reverse harul Său cel bogat asupra noastră a tuturor! 
 

Hristos a înviat! 
 
 

Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, Cel 
Înviat din morţi, rugător, 
 

† VARSANUFIE 
ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos 

 
 

† NICODIM 
EPISCOPUL SEVERINULUI ŞI STREHAIEI 

 
 

Bucuria Învierii şi reînnoirea ei prin împărtăşirea cu Trupul şi 
Sângele Domnului nostru Iisus Hristos 

 
„Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat, 

zicând: Bucuraţi-vă!” 
(Matei 28, 9) 

 
Iubiţii mei fii duhovniceşti, 

 
Acesta este îndemnul cu care Domnul nostru Iisus Hristos le-a întâmpinat pe 
femeile mironosiţe în ziua în care El a înviat din morţi. Pentru a împlini 
rânduiala Legii Vechi, de a unge cu miresme trupul mort, aceste femei au 
mers dis-de-dimineaţă la mormântul Domnului. Sufletele lor erau cuprinse 
de durere. Suferiseră mult văzându-L pe Iisus Hristos prins, batjocorit, 
pălmuit, lovit cu biciul, apoi răstignit pe Cruce. Pierduseră pe Acela Care 
adusese lumii întregi răscumpărarea. Păşeau totuşi cu dorinţă fierbinte şi cu 
multă dragoste pentru îndeplinirea unei datorii sfinte, deşi inimile lor erau 
cuprinse de grijă şi nelinişte fiindcă nu ştiau cum vor putea prăvăli piatra 
mare aşezată pe uşa mormântului. Cu dragoste şi recunoştinţă Îl urmaseră pe 
Iisus Hristos peste tot, inclusiv la mormânt, unde văzuseră şi piatra grea şi 
peceţile şi straja rânduite cu grijă de teamă ca ucenicii să nu fure trupul lui 
Iisus.  

Când au ajuns la mormânt, au constatat că piatra era răsturnată, 
mormântul era gol, iar un înger, care le ştia starea sufletească, le-a zis: „Nu 
vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu 
este aici. Iată locul unde L-au pus. Mergeţi dar şi spuneţi ucenicilor Lui şi 
lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, 
după cum v-a spus” (Marcu 16,6-7).  

Nedumerite, cu glasul îngerului în minte, femeile au pornit să 
vestească Sfinţilor Apostoli cele întâmplate. Însă, pe când mergeau ele, Iisus 
le-a întâmpinat, zicând: „Bucuraţi-vă!” (Matei 28,9). Văzându-L pe 
Mântuitorul înviat, auzind îndemnul la bucurie, femeile purtătoare de mir au 
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alergat la locul unde erau Sfinţii Apostoli adunaţi şi le-au spus că au văzut 
pe Domnul Hristos înviat (Ioan 20,18). A rânduit Dumnezeu ca ele, femeile, 
să fie cele dintâi martore şi vestitoare în lume ale Învierii, datorită curajului 
lor de a fi prezente la pătimirea lui Iisus Hristos.  

Sărbătoarea Învierii Domnului este pentru tot creştinul o sărbătoare a 
bucuriei, a împlinirii, fiindcă prin credinţa în Hristos Domnul, Cel înviat a 
treia zi din morţi, creştinii pot avea parte de viaţa veşnică în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Această sărbătoare a bucuriei sau sărbătoarea sărbătorilor, cum 
am auzit şi vom mai auzi la Sfintele Slujbe, a fost prevestită prin cuvintele: 
„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim 
întru ea” (Psalmi 117, 24), proorocie făcută de psalmistul David. Şi 
Proorocul Isaia prevestea că venirea pe pământ a Domnului Hristos şi 
Învierea Sa din morţi „va fi pricină de uimire pentru multe popoare” (Isaia 
52, 15). 

Bucuria Învierii Domnului a fost elogiată în diferite cântări ce se 
psalmodiază în aceste zile ale marelui praznic: „Saltă acum şi te bucură 
Sioane! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru Învierea 
Celui născut al tău”,1 sau „Ziua Învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea şi 
unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; 
să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, 
cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”,2 sau 
„Că, iată, a venit prin Cruce bucurie la toată lumea”.3 

De această bucurie a Învierii îi încredinţează Iisus Hristos pe Sfinţii 
Apostoli înainte de pătimirile Sale: „Deci şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi 
vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va 
lua de la voi” (Ioan 16, 22). 

În scrierile lor, Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre s-au referit la 
această mare bucurie prilejuită de învierea din morţi a Domnului nostru 
Iisus Hristos. Astfel, Sfântul Chiril al Alexandriei spunea: „Bucuria de El e 
deci stabilă, şi pe drept cuvânt, căci dacă ne-am întristat de moartea Lui, 
cine ne va lua bucuria, odată ce ştim că e viu şi rămâne veşnic, ca Dătătorul 
şi Susţinătorul bunătăţilor noastre duhovniceşti? Dar s-a luat îndată bucuria 
de la cei ce L-au pironit pe cruce, pentru că, încetând pătimirea de care 
socoteau că se pot bucura, le vine celor ce se bucurau de ea întristarea dintr-o 
necesitate de neînlăturat”.4 Interpretând aceste cuvinte ale cunoscutului 

                         
1 Slujba învierii, Canonul, Irmosul Cântării a 9-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, p. 39. 
2 IBIDEM, Slava Laudelor, p. 44. 
3 IBIDEM, p. 36. 
4 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, „Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan”, 
Cartea a XI-a, cap. 2, în col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (în continuare PSB), vol. 41, 
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Părinte alexandrin, Părintele Dumitru Stăniloae precizează: „Te bucuri de 
persoana dragă cât trăieşte, dar, ştiind că nu va trăi în veac, bucuria aceasta e 
întreruptă de umbre de întristare. Însă când ştim că Hristos, Care ne iubeşte 
ca nimeni altul, va fi viu în veci şi ne va da şi nouă viaţa în veci, cum nu 
ne-am bucura de Învierea Lui cu o bucurie mai mare ca oricare alta?”.5 

De asemenea, cu privire la falsa bucurie pe care au trăit-o cei ce L-au 
răstignit pe Domnul Hristos, tot părintele Dumitru Stăniloae precizează: 
„Bucuria celor ce L-au răstignit a fost o falsă bucurie, o bucurie a răutăţii, ea 
n-a putut dura decât puţin. În general, bucuria de răul ce-l facem cuiva nu 
durează mult, pentru că Dumnezeu restabileşte cumpăna dreptăţii”.6 

Înviind din morţi, Hristos Domnul ne aduce garanţia şi bucuria 
deplină că şi noi vom învia la sfârşitul veacurilor, când „Domnul întru 
poruncă, la glasul arhanghelului, Se va pogorî din cer (I Tesaloniceni 4, 
15). Aşadar, la înviere, îngerii vor aduna pe cei drepţi şi, adunaţi fiind, vor fi 
răpiţi în nori, iar acest lucru se va face într-o clipă. Dar la ce slujesc 
trâmbiţele şi sunetele? Spre deşteptare, spre arătare de bucurie, dar şi spre 
arătarea durerii celor osândiţi”.7 

Învierea tuturor „se va petrece într-o cirtă şi în clipeala ochiului”.8 
Sfântul Ioan Gură de Aur precizează că „învierea va fi pentru toţi 
deopotrivă, păcătoşi şi drepţi, şi pentru toţi va sta Hristos de faţă judecând”.9 
„Învierea va fi obştească, a tuturor oamenilor, şi a celor credincioşi şi a celor 
necredincioşi”.10 Sfântul Ioan Gură de Aur ne asigură că: „Noi vom învia în 
mod sigur, fiindcă Iisus Hristos a înviat în mod sigur; învierea Lui o 
presupune pe a noastră, sau mai curând a noastră este cuprinsă în a Lui”.11 

Având în vedere bucuria prilejuită de Învierea Domnului Hristos din 
morţi, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă: „Pentru aceasta mai vârtos să 
                                                               
trad., introd. şi note de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, pp. 
997-998. 
5 IBIDEM, p. 997, nota 1874. 
6 IBIDEM, p. 998, nota 1875. 
7 SFANTUL IOAN GURĂ DE AUR, „Cuvântare despre Evanghelia de la Matei”, în vol. 
Omilii la Postul Mare, trad. de episcopul Roman Melchisedec, ediţie îngrijită de Ignatie 
Monahul, Ed. Anastasia, 1997, pp. 114-115. 
8 IDEM, „Comentariile sau Explicarea Epistolei I către Tesaloniceni”, Omilia VIII, în vol. 
Comentariile sau Explicarea Epistolei către Coloseni, I şi II Tesaloniceni, trad. de Arhim. 
Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1905, p. 239. 
9 IDEM, „Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei”, Omilia XXXI, trad. de 
Episcopul Theodosie Athanasiu, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1923, p. 363. 
10 IDEM, „Cuvânt despre învierea morţilor”, VIII, în vol. Predici la sărbători împărăteşti 
şi cuvântări de laudă la sfinţi, trad. şi note de pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2006, p. 133. 
11 IDEM, în vol. Bogăţiile oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, trad. de diac. 
Gheorghe Băbuţ, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2002, p. 143. 
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te bucuri şi să nu-ţi faci voie rea, că şi cel ce vrea ca să înnoiască vreo casă 
veche, întâi scoate pe cei ce şed în ea şi atunci începe a strica casa şi a o zidi 
a doua oară, făcând-o mai frumoasă ca înainte, şi celor ce şedeau în ea, 
niciun rău nu le-a făcut, ci încă mai bine le pare şi se bucură. Aşa face şi 
Dumnezeu, scoate întâi sufletul din trup ca dintr-o casă veche, ca să-i 
zidească alta mai luminată sufletului şi cu mai multă cinste şi laudă îl aşază 
în cel mai luminat trup”.12 
  

Iubiţi credincioşi, 
  
Din cele relatate am înţeles că Învierea Domnului este o sărbătoare a 
bucuriei. Noi ne bucurăm, cântând: Hristos a înviat din morţi, cu moartea 
pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le. În aceste clipe 
sfinte prilejuite de Sărbătoarea Învierii, zicem şi noi împreună cu Sfântul 
Ioan Gură de Aur: „Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-ţi este, iadule, 
biruinţa? Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos şi au căzut 
diavolii. Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa 
stăpâneşte. Înviat-a Hristos şi niciun mort nu este în groapă; că Hristos, 
sculându-se din morţi, începătură celor adormiţi s-a făcut”.13  

Sfântul Apostol Pavel îndemna pe creştinii din vremea sa şi ne 
îndeamnă şi pe noi, cei de astăzi: „Bucuraţi-vă pururea!” (I Tesaloniceni 5, 16). 
Desigur, o permanentizare a bucuriei ne aduce credinţa şi nădejdea în 
Dumnezeu; se poate vorbi despre o bucurie a trăirii împreună cu Hristos; se 
poate vorbi despre o bucurie a trezviei din timpul rugăciunii, trezvie 
exprimată prin atenţia pe care o avem în timpul citirii rugăciunilor sau 
vorbirii cu Hristos, se poate vorbi de o bucurie prilejuită de căinţa sinceră şi 
părerea de rău pentru păcatele săvârşite. 

Harul pe care-l primeşte creştinul în urma săvârşirii Tainei 
Spovedaniei aduce, de asemenea, o permanentizare a bucuriei Învierii. O 
bucurie deosebită, sau, altfel spus, o reînnoire a bucuriei simte bunul creştin 
când se împărtăşeşte sau se cuminecă cu Trupul şi Sângele Domnului nostru 
Iisus Hristos. Dorind ca toţi creştinii ce-şi duc viaţa pe aceste binecuvântate 
plaiuri ale Mehedinţiului, unde au trăit părinţii şi străbunii noştri, să se 
bucure pururea, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, mă voi referi în 
continuarea cuvântului pastoral la necesitatea împărtăşirii mai dese cu 
Trupul şi Sângele Domnului. 

                         
12 IBIDEM, p. 140. 
13 IDEM, „Cuvânt de învăţătură al celui între sfinţi părintele nostru Ioan Gură de Aur, 
arhiepiscopul Constantinopolui”, în Slujba învierii, pp. 46-47.  
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S-a observat că mulţi credincioşi, fii ai Bisericii noastre, din neştiinţă 
sau necunoaştere, nu se împărtăşesc cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului 
în cadrul Sfintei Liturghii, care este izvorul vieţii veşnice şi garanţia 
mântuirii noastre. Un mare părinte din Biserica Rusă, Sfântul Ioan de 
Kronstadt, spunea că „Dumnezeiasca Liturghie este o minune neîncetată şi 
măreaţă în Împărăţia harică a lui Dumnezeu”.14 Sfântul Ioan Gură de Aur 
constată că, în vremea sa, majoritatea credincioşilor se împărtăşeau cu 
Sfintele Taine ale lui Hristos o singură dată pe an, iar alţii de câteva ori pe 
an.15 Acestora, Sfântul Ioan Gură de Aur le spunea: „Ascultaţi ceea ce zice 
Iisus Hristos: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului 
Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Mai înainte 
evreii au zis că aceea era imposibil; divinul Mântuitor le arată că nu numai 
că aceea nu este imposibil, ci şi că este foarte necesar. Pentru aceasta 
adaugă: Cel care mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţă veşnică 
şi Eu îl voi învia în Ziua cea de Apoi. Cum zicea: Dacă cineva mănâncă din 
pâinea aceasta, nu va muri în veac, era vizibil că ei s-au smintit la fel ca mai 
înainte, atunci când a făcut să se arate sminteala lor prin aceste cuvinte: 
Avraam a murit, de asemenea, şi prorocii; şi Tu zici: (...) nu va gusta 
moartea în veac (Ioan 8, 52). El le prezintă învierea, prin care rezolvă 
dificultatea şi îi face să vadă că cel ce mănâncă din această pâine nu va muri 
niciodată”.16 În acelaşi sens, Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol precizează: 
„Dar nimic nu ne ajută şi nu contribuie aşa de mult la curăţirea sufletului şi 
la luminarea minţii, şi la sfinţirea trupului, şi la prefacerea amândurora spre 
o stare mai dumnezeiască şi la nemurire, ba şi la biruirea patimilor şi a 
demonilor, sau mai potrivit spus, la unirea cu Dumnezeu cea mai presus de 
fire, ca împărtăşirea şi cuminecarea (cuminecătura) continuă, cu inimă şi 
simţire curată pe cât e cu putinţă omului, cu preacuratele şi nemuritoarele şi 
de viaţă făcătoarele Taine, cu însuşi cinstitul Trup şi Sânge al Domnului şi 
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.17 

                         
14 SFÂNTUL IOAN DE KRONSTADT, Liturghia: Cerul pe Pământ, trad. de Boris 
Buzilă, studiu introductiv de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 140, apud Pr. 
NICHIFOR TODOR, Sfânta Liturghie – marea iubire a lui Dumnezeu, Ed. Credinţa 
Strămoşească, Iaşi, p. 261-262. 
15 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, în vol. Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, 
de diac. Gheorghe Băbuţ, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 1994, p. 13. 
16 IDEM, Comentar la Evanghelia de la Ioan. Omilia XLVII, 1, trad. de diac. Gheorghe 
Băbuţ, ediţia a 2-a, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2005, p. 237. 
17 CALIST şi IGNATIE XANTHOPOL, „Metoda sau Cele o sută de capete”, cap  91, în 
Filocalia, vol. 8, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2013, p. 238. 
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Primirea cu nevrednicie sau amânarea primirii Sfintei Împărtăşanii 
arată îndreptarea persoanei spre rău şi spre moarte veşnică.18 Sfântul Ioan 
Damaschin zice: „Celor ce se împărtăşesc cu vrednicie, acesta se face deci 
spre iertarea păcatelor şi spre viaţa veşnică şi spre păzirea sufletului şi a 
trupului; iar celor ce se împărtăşesc cu nevrednicie, spre osândă şi pedeapsă, 
ca şi moartea Domnului. Şi pâinea, şi vinul nu sunt chip al Trupului şi al 
Sângelui lui Hristos, să nu fie, ci însuşi Trupul lui Hristos Cel îndumnezeit 
şi însuşi Sângele Lui. Căci Trupul Meu, zice, este adevărată mâncare şi 
Sângele Meu este adevărată băutură (Ioan 6, 55). Căci Trupul şi Sângele lui 
Hristos intră în alcătuirea (în constituţia) sufletului şi trupului nostru, 
netopindu-se, nestricându-se, netrecând în ceea ce dăm afară, ci rămânând în 
fiinţa noastră, ca pricină a păstrării noastre, ca mijloc de curăţire a toată 
întinăciunea”.19 Şi părintele Dumitru Stăniloae spune în acest sens: „Trupul 
lui Hristos, pe care-L primim în Sfânta Împărtăşanie nu e alt trup decât cel 
primit de Fiul lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară, dar îndumnezeit prin 
înviere şi înălţare, ca să fie în noi aluat spre îndumnezeire şi spre înviere şi 
înălţare. De aceea e şi trup pnevmatizat, nevăzut, copleşit de Duhul Sfânt, 
deşi trup real, ca să fie şi în noi izvorul Duhului deplin şi să ne 
pnevmatizeze şi pe noi tot mai mult, pentru a birui treptat legile firii, 
atârnarea spre cele de jos, procesul de stricăciune şi de moarte definitivă. 
Căci trupul lui Hristos nu mai e supus procesului de descompunere, datorită 
Duhului Sfânt care se află în el. De aceea în sfinţi osemintele rămân 
nedescompuse şi de aceea vom învia şi noi, căci Hristos cel înviat rămâne cu 
Duhul Său în sufletul nostru, cu puterea Lui de nestricăciune, care îi va da 
acestuia puterea să-i învie trupul”.20 

Toţi cei care nu participă la Sfânta Liturghie, nu se spovedesc şi nu 
se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Domnului „se exclud de la viaţa 
veşnică, ocolind să fie făcuţi vii. În acest caz se fac cursă şi sminteală, deşi 
această ocolire pare să fie în ei rod al evlaviei. Căci trebuie mai degrabă să 
se silească să folosească puterea şi râvna lor ca să se arate grăbiţi spre 
curăţirea de păcate şi să încerce să trăiască o viaţă frumoasă şi să alerge 
astfel cu mare silinţă spre împărtăşirea de viaţă. Dar, deoarece satana este 
variat în rătăcirile produse, nu le îngăduie să cugete cu înţelepciune cele ce 
se cuvin, ci, împingându-i la rele, îi convinge să se teamă de har. Prin 
aceasta îi cheamă la răutatea plăcerii, la vin şi beţie, ca la ceea ce le este de 
folos să vadă şi să cugete. Deci, rupând lanţul aceluia şi scuturând jugul 

                         
18 IDEM, „Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni”, Omilia XXIV, ediţie 
revizuită de Constantin Făgeţan, Ed. Sofia, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2005, p. 256. 
19 CALIST şi IGNATIE XANTHOPOL, op.cit., cap 92, p. 242-243. 
20 IBIDEM, nota 447. 
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lăcomiei ce ne stăpâneşte, să slujim cu frică Domnului, precum s-a scris, şi, 
arătându-ne prin lucrare mai tari ca plăcerile trupului, să venim la harul 
dumnezeiesc şi ceresc şi să urcăm la sfânta împărtăşire de Hristos. Căci 
astfel vom birui şi amăgirea diavolească, făcându-ne părtaşi firii 
dumnezeieşti (II Petru 1, 4). Aşa vom urca la viaţă şi nestricăciune”.21 
 

Iubiţi fraţi creştini, 
 

În Filocalie găsim expusă următoarea relatare referitoare la puterea Sfintei 
Împărtăşanii: „... s-a scris şi în Gherontic: Ioan de Bostra, bărbat sfânt şi 
având putere asupra duhurilor necurate, a întrebat pe draci, care locuiau în 
nişte fetiţe furioase şi chinuite de ei cu răutate, zicând: De care lucruri vă 
temeţi la creştini? Aceştia au răspuns: Aveţi cu adevărat trei lucruri mari: 
unul pe care-l puteţi atârna de grumazul vostru; unul cu care vă spălaţi în 
biserică; şi unul pe care-l mâncaţi în adunare. Întrebându-i iarăşi: Din 
acestea trei, de care vă temeţi mai mult?, au răspuns: Dacă aţi păzi bine 
aceea cu ce vă împărtăşiţi, n-ar putea nimeni din noi să facă rău vreunui 
creştin. Deci lucrurile de care se tem răufăcătorii mai mult decât de toate, 
sunt Crucea, Botezul şi Cuminecătura”,22 adică Împărtăşania. 

Unii dintre creştini, chiar dacă şi-au mărturisit păcatele, se consideră 
păcătoşi, se consideră nevrednici şi, din frica exagerată că vor fi osândiţi, 
niciodată nu se împărtăşesc, iar alţii consideră că numai pe patul de moarte 
este necesară Sfânta Împărtăşanie, deşi Sfântul Vasile cel Mare scrie că cei 
mai evlavioşi se împărtăşeau „de patru ori pe săptămână: duminica, 
miercurea, vinerea şi sâmbăta, precum şi în alte zile, când se făcea 
pomenirea vreunui sfânt deosebit”.23 Despre folosul împărtăşirii sau 
cuminecării mai dese cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului Hristos ne 
lămureşte Sfântul Ioan Casian, care zice: „Nu trebuie să nu primim 
duminica Sfânta Împărtăşanie, fiindcă ne ştim păcătoşi, ci cu totul mai mult 
să ne grăbim dornici către ea, pentru vindecarea sufletului şi curăţia cea 
duhovnicească, cu acea umilire a minţii şi cu atâta credinţă, încât judecându-ne 
nevrednici de primirea marelui har, să căutăm şi mai mult leacuri pentru 
rănile noastre. N-am fi, de altfel, vrednici să primim nici împărtăşania 
anuală, dacă ne-am lua după unii care, stând în mânăstiri, în aşa chip 
măsoară vrednicia, sfinţenia şi meritul tainelor cereşti, încât socotesc că 
împărtăşania nu trebuie luată decât de cei sfinţi şi nepătaţi şi nu mai degrabă 
                         
21 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, op.cit., Cartea a treia, cap. 6, p. 368. 
22 CALIST şi IGNATIE XANTHOPOL, op.cit., cap 92, p. 249-250. 
23 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Scrisori, Epistola 93, în col. PSB 12, trad., studiu 
introd., comentarii şi indici de pr. prof. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988, 
p. 269. 
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pentru ca această participare să ne facă sfinţi şi curaţi. Aceştia, fără îndoială, 
cad într-o mai mare trufie decât cea de care li se pare că se feresc, fiindcă, 
cel puţin atunci când o primesc, ei se socotesc vrednici de a o primi. Cu 
mult este însă mai drept ca, de vreme ce în această umilinţă a inimii în care 
credem şi mărturisim că niciodată nu putem să ne atingem pe merit de acele 
Sfinte Taine, s-o primim ca un leac al tristeţilor noastre în fiecare duminică, 
decât ca, stăpâniţi de deşarta trufie şi stăruinţă a inimii, să credem că numai 
o dată pe an suntem vrednici de a lua parte la Sfintele Taine. De aceea, ca să 
putem înţelege acestea şi să le păstrăm în chip rodnic, să rugăm cu şi mai 
mare încordare mila Domnului să ne ajute pentru a le îndeplini acestea, care 
nu se învaţă ca celelalte îndeletniciri omeneşti, unde este necesară mai întâi 
folosirea cuvintelor, ci mai degrabă luând-o înainte fapta unită cu 
experienţa. Acestea, dacă nu au fost cercetate şi netezite adesea prin 
învăţăturile bărbaţilor duhovniceşti şi dacă n-au fost adâncite cu grijă prin 
exemple şi prin experienţa zilnică, ori îşi pierd puterea din cauza nepăsării, 
ori dispar printr-o nevrednică uitare”.24 
 

Iubiţi credincioşi, 
 

Din cele prezentate de învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre 
concludem că este absolut necesar pentru mântuire împărtăşirea mai deasă 
cu Sfintele Taine, după ce ne-am spovedit. Iar creştinii, care spun că au 
credinţa lor acasă, „se îndepărtează de Biserică şi de Sfânta Împărtăşanie, se 
fac vrăjmaşi lui Dumnezeu şi prieteni ai diavolului”.25 Sfântul Chiril al 
Alexandriei ne învaţă: „În nenumărate moduri ne sfinţeşte pe noi Domnul 
nostru Iisus Hristos, făcându-ne sfinţi şi bine-primiţi. Căci prin El şi în El 
avem aducerea şi ne facem bine-plăcuţi lui Dumnezeu şi Tatăl. Căci 
aflându-ne sub stricăciune şi păcat, sunt de cel mai mare folos şi cu totul 
necesare pentru mântuire trupul şi sângele Lui. Căci în Hristos şi nu în lege 
e desăvârşirea”.26 Cugetând la aceste cuvinte ale Părintelui alexandrin, 
Părintele Dumitru Stăniloae adaugă: „Moartea şi viaţa înviată a lui Hristos 
ne este numaidecât necesară pentru mântuire, pentru ridicarea din 

                         
24 SFÂNTUL IOAN CASIAN, Convorbiri duhovniceşti, partea a III-a, A treia convorbire 
cu părintele Theonas, cap. XXI, 1-3, în col. PSB, vol. 57, trad. de prof. Vasile Cojocaru şi 
prof. David Popescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1990, p. 722. 
25 NEOFIT KAVSOKALIVITUL, SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL, Despre 
dumnezeiasca împărtăşanie cu preacuratele lui Hristos Taine, trad. de Pr. Petroniu 
Tănase, Ed. Orthodoxos Kypseli, Tesalonic, Grecia, 1992, p. 60. 
26 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Închinare în Duh şi Adevăr, Cartea a 
unsprezecea, în PSB 38, trad., introd. şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1991 p. 390. 
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stricăciune, urmată de moartea veşnică. Căci numai uniţi cu jertfa lui 
Hristos, suntem aduşi şi noi în faţa Tatălui. Jerfa lui Hristos, ca Omul 
central, care ne cuprinde în umbra Lui pe toţi, câştigă bunăvoinţa Tatălui 
pentru toţi. Căci în ea este iubirea care cuprinde pe toţi oamenii îndreptată 
spre Tatăl. Dar trebuie să ne lăsăm şi noi atraşi de iubirea lui Hristos către 
Tatăl, iubirea care ne cuprinde pe noi toţi, ca să primim bunăvoirea Tatălui 
câştigată de Hristos pentru noi. Hristos ne duce la Tatăl prin jertfa Lui. Dar 
trebuie să aderăm şi noi la această ducere a noastră de către Hristos în faţa 
Tatălui. Ideea cuprinderii noastre în Hristos e ideea centrală a Sfântului 
Chiril, ca temei al mântuirii noastre. Hristos nu e închis în Sine, ci e deschis 
pentru noi. Dar şi noi suntem deschişi Lui. Dar numai iubirea până la jertfă 
face actuală această calitate a persoanei de-a fi deschisă altora. Din puterea 
deschiderii lui Hristos ca jertfa supremă, trăită în noi, putem actualiza şi 
deschiderea între noi. În Hristos devenim un corp cu mădulare, ce comunică 
întreolaltă”.27 

Văzând în Sfânta Împărtăşanie cu Trupul şi Sângele Domnului o 
hrană duhovnicească aducătoare de mare bucurie, Sfântul Ioan Gură de Aur 
se întreba retoric: „Care păstor hrăneşte oile sale cu mădularele lui? Dar 
pentru ce vorbesc de păstor? Sunt mame care, după ce au născut, dau de 
multe ori pe copiii lor să fie hrăniţi de alte mame. Hristos însă n-a îndurat 
lucrul acesta, ci Însuşi ne hrăneşte cu propriul Lui sânge şi prin toate Se 
uneşte strâns cu noi. Uită-te, te rog, S-a născut din fiinţa noastră! Dar 
aceasta n-are legătură cu toţi oamenii? Are totuşi legătură cu toţi oamenii. 
Dacă Dumnezeu a venit la firea noastră, atunci negreşit a venit la toţi 
oamenii; iar dacă a venit la toţi oamenii, atunci a venit şi la fiecare”.28 
Inspirat din Sfântul Apostol Pavel,care numeşte pe Hristos Domnul mâncare 
şi băutură duhovnicească (I Corinteni 10, 3-4), Sfântul Grigore de Nyssa 
vine cu precizarea că prin această (mâncare şi băutură duhovnicească) el, 
Pavel, „lasă să se înţeleagă că firea omenească, nefiind de un singur fel, ci 
partea înţelegătoare fiind amestecată cu partea simţitoare, există şi o hrană 
proprie fiecărei părţi din cele ce se găsesc întru noi, şi anume o hrană 
sensibilă, care întreţine trupul, şi o hrană duhovnicească, adică spirituală, 
care dă sufletului nostru o bună înfăţişare”.29 

Părintele Dumitru Stăniloae spune că „prin Trupul îndumnezeit al lui 
Hristos ne vine viaţa dumnezeiască a ipostasului Său dumnezeiesc. În 
Euharistie se foloseşte pâinea drept chip al trupului Său, pentru că El a spus 
                         
27 IBIDEM, pp. 390-391, nota 446. 
28 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, Omilia LXXXII, IV, în PSB 23, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 935. 
29 SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, Despre desăvârşire, către monahul Olimpiu, în PSB 
30, trad. şi note de pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 465. 



32 
 

despre Sine că e Pâinea ce s-a pogorât din cer, pentru că pâinea, ca hrană 
universală de toate zilele, e cel mai potrivit chip al Lui ca hrană universală a 
vieţii veşnice a oamenilor. Trupul Lui însă e pâinea care nu ne prelungeşte 
viaţa doar temporar, ci pentru veşnicie, fiind trupul înviat şi susţinut în 
veşnicie de ipostasul dumnezeiesc”.30 
 

Iubiţii mei fii duhohniceşti, 
 

Din adâncul inimii mele de arhipăstor, vă doresc tuturor ca bucuria prilejuită 
de Învierea Domnului să o păstraţi în fiinţa dumneavoastră şi, după trecerea 
acestor sfinte sărbători, această bucurie să o înnoiţi prin împărtăşirea mai 
deasă cu Sfintele Taine. Pentru a ne putea împărtăşi cu toţii cât mai des, este 
necesară o pregătire care constă în următoarele condiţii: spovedania, adică 
mărturisirea păcatelor şi primirea dezlegării, după împlinirea canonului 
rânduit de duhovnic; împăcarea şi trăirea în dragoste şi armonie cu toţi 
oamenii; înfrânarea de la orice poftă şi necurăţie trupească cel puţin două 
zile înainte de cuminecare; împlinirea pravilei zilnice de rugăciune, precum 
şi canonul Sfintei Împărtăşanii cu cele 12 rugăciuni. Cu 3-4 luni înainte de a 
naşte, viitoarele mame este absolut necesar să se împărtăşească cu Trupul şi 
Sângele Domnului în fiecare duminică, orice oprire canonică ar avea. În 
fiecare duminică şi sărbătoare, aduceţi pruncii în faţa Sfântului Altar şi 
împărtăşiţi-i. Iisus Cel înviat din morţi a spus: „Eu sunt pâinea cea vie care 
s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar 
pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu” (Ioan 6, 51). 
Aşezând la inimile fiecăruia dintre dumneavoastră aceste învăţături şi 
îndemnuri ale Sfintei noastre Biserici, vă doresc multă sănătate, linişte 
sufletească, mult ajutor de la Bunul Dumnezeu şi vă întâmpin prin cuvintele 
spuse de îngerul Domnului:  

 
Hristos a înviat! 

 
Vă îmbrăţişează cu dragoste părintească al dumneavoastră părinte 

duhovnicesc, 
 

† NICODIM 
EPISCOPUL SEVERINULUI ŞI STREHAIEI

                         
30 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Cartea a treia, Cap. 6, p. 368, noata 663. 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos  

 
 

† SEBASTIAN 
CU DARUL LUI DUMNEZEU  

EPISCOP AL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR 
 
 

DACĂ TOT N-AM PUTUT 
SĂ-L OMORÂM PE DUMNEZEU, 

ATUNCI SĂ MURIM NOI PENTRU EL!... 
 

IUBITULUI NOSTRU CLER ŞI POPOR HAR,  
PACE ŞI MILĂ DE LA DUMNEZEU, TATĂL NOSTRU, 

IAR DE LA NOI ARHIEREŞTI BINECUVÂNTĂRI! 
 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Preacuvioase Maici şi iubiţi credincioşi, 

 
Acum aproape 2000 de ani, iudeii L-au omorât pe Iisus Hristos Domnul; de 
fapt, au încercat să-L omoare, pentru că Dumnezeu nu moare niciodată!… 
De ce au făcut-o şi ce anume i-a determinat la o asemenea abominabilă 
crimă? Au fost dezamăgiţi de învăţătura Lui şi nesatisfăcuţi de Împărăţia pe 
care le-o vestea. Preocupaţi mai mult de împărăţia din lumea aceasta şi 
răniţi în orgoliul propriu de ruşinea statutului de colonie romană, 
conaţionalii Domnului aşteptau de la El întemeierea unei împărăţii 
pământeşti; aşteptau un lider politic naţional, iar nu Unul spiritual, Care să-i 
scoată din minţi cu afirmaţia: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” 
(In 18, 36). 

Dar nu numai iudeii au încercat să-L omoare pe Dumnezeu! Ci şi 
romanii, care, considerând credinţa adepţilor lui Iisus periculoasă pentru 
imperiu, au pornit împotriva Domnului şi a slujitorilor Lui cea mai 
sângeroasă persecuţie religioasă din istorie. Sub acuzaţia de lezmajestate, 
Dumnezeul creştinilor a fost considerat un rival nedemn al zeităţilor lor 
păgâne şi sute de mii de creştini au fost prigoniţi şi martirizaţi vreme de 
aproape trei secole. 

La fel au gândit, apoi, în istorie, şi alte popoare cotropitoare, care 
au încercat să-şi impună dumnezeii lor cu forţa. Este cazul, în special, al 
turcilor, care au înghiţit toată Asia Mică, misionată de însuşi Apostolul 
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neamurilor, Pavel, ucigând prin „război sfânt” pe locuitorii celor mai 
vechi cetăţi creştine, în speranţa că astfel vor „omorî” şi pe Dumnezeul 
lor. 

În anul 1789, Dumnezeu a fost atacat din nou! Revoluţionarii 
francezi, sătui de Împărăţia Sa cea cerească, propovăduită de atâtea veacuri 
Europei creştine, au încercat să-L detroneze pe Dumnezeu din inima 
creştinilor şi să aşeze în locul Lui OMUL, dar omul fără Dumnezeu şi fără 
valorile sale tradiţional-creştine. A fost o nouă încercare de „ucidere” a Lui, 
de data aceasta în numele progresului, proclamându-se, ulterior, chiar şi 
„moartea lui Dumnezeu”!...1 

Au urmat, după aceea, diferitele ideologii, toate ca alternative la 
adevăratul Dumnezeu, între care, la noi, a fost experimentată cu prisosinţă 
cea comunist-atee. Dumnezeu a fost interzis, credinţa în El a fost declarată 
„opiu pentru popor”,2 în timp ce pe creştini a dorit a-i îngenunchea 
regimului. 

Mai nou, societatea noastră devenind democratică, Dumnezeu a fost 
trecut la… şi altele, astfel încât, dacă nu a putut fi ucis vreme de două 
milenii, poate… va muri singur! Considerat, la începutul regimului, 
preferabil şi chiar profitabil (vezi banalizarea numelui Domnului pe 
bancnotele americane, prin înscrisul „In God we trust” – Noi credem în 
Dumnezeu −, dar şi moda etalării cu El specifică postdecembrismului la 
noi), Dumnezeu a devenit odată cu rutinarea democraţiei derizoriu, pentru 
ca, în ultima vreme, creştinismul să deranjeze din ce în ce mai mult. 
Deranjează prin aceea că instinctul religios se află în gena noastră ca popor 
creştin de aproape 2000 de ani; deranjează pentru că Dumnezeu a consfinţit 
doar căsătoria dintre bărbat şi femeie, prin prezenţa Sa la nunta din Cana 
Galileii (In 2, 1-11), iar pe cetăţile Sodoma şi Gomora le-a spulberat de pe 
faţa pământului pentru păcatele împotriva firii (Fc. 19, 24-25); deranjează cu 
prezenţa Sa în şcoli şi în celelalte instituţii publice şi, în scurte cuvinte, 
deranjează că… refuză să moară, în pofida tuturor strădaniilor oamenilor de 
peste veacuri. 
 

Drept măritori creştini, 
 

Este vorba, aici, de lupta omului cu Dumnezeu!... Ispita supremă şi întâia 
ispită. Păcatul pentru care a căzut cumplit Lucifer, când a gândit că poate fi 
mai mare decât El, şi pentru care au plătit şi protopărinţii noştri, Adam şi 

                         
1 Autorul tezei ,,morţii” lui Dumnezeu este filosoful Friedrich Nietzsche (1844-1900). 
2 Afirmaţia a fost lansată de teoreticianul socialismului ştiinţific Karl Marx (1818-1883) şi 
preluată de primul conducător al statului sovietic, Vladimir Ilici Lenin (1870-1924).  



35 
 

Eva, înşelaţi că prin nesupunere ar putea ajunge ca Dumnezeu (Fc. 3, 5). 
Domnul, însă, ne-a învăţat că singura luptă care merită dusă este nu cea 
purtată împotriva Sa, ori pentru a-L schimba pe El, potrivit minţii pervertite 
ori slăbiciunilor unora − fie acestea şi oficializate prin legi de stat −, ci aceea 
de a I ne supune Lui în mod liber, lăsându-ne cuceriţi de Dânsul. Lupta 
noastră nu trebuie să fie, deci, una de a-L omorî pe El, ci aceea de a ne 
pregăti să murim noi pentru El!...  

Pe Dumnezeu nimeni nu L-a omorât vreodată! Iudeii au făcut-o 
fizic, dar Iisus Hristos era şi Mesia Dumnezeu!... Romanii L-au prigonit şi 
L-au ucis odată cu fiecare dintre sutele de mii de martiri, dar El era 
pretutindeni, chiar şi în ei, şi de aceea Roma persecutoare a devenit, ulterior, 
centrul Bisericii Apusene. Popoarele barbare, L-au vânat şi ele, pe rând, dar 
Europa şi lumea au rămas tot, preponderent, creştine, iar modernitatea 
anticreştină de tip francez se vede nevoită acum, în faţa vidului religios creat 
− şi de care, iată, au ajuns să profite în prezent alte religii şi culturi − să-şi 
recunoască eşecul. Doar ideologiile de tot felul, precum şi democraţia prost 
înţeleasă, mai speră într-o înfrângere a lui Dumnezeu, deşi, timp de două 
milenii, Acesta S-a dovedit de neucis…  

El a înviat şi reînvie de fiecare dată, în istorie, arătându-Se mai 
puternic decât moartea şi decât lumea şi, pentru aceasta, Domn al vieţii şi al 
universului. Nici iudeii, nici romanii, nici barbarii de orice fel, nici 
revoluţionarii francezi, nici ideologii comunismului ateu şi nici democraţii 
anticreştini, aşadar, nu au putut şi nu-L vor putea omorî pe Dumnezeu, 
pentru că El este viaţa însăşi (In 1, 4), „calea, adevărul şi viaţa” (In 14, 6). 
El este Stăpânul, El a întocmit legile vieţii şi tot cel fără de legea Lui este 
sortit eşecului şi morţii. Acest lucru nu s-a înţeles suficient până astăzi, în 
pofida atâtor veacuri de luptă a omului cu Dumnezeu! Nu s-a înţeles că El a 
venit pentru a fi ascultat, iar nu persecutat ori interpretat în fel şi chip; a 
venit pentru a fi slujit, iar nu ucis… De aceea, este evident că nimeni nu mai 
are alternativă. Dumnezeu există, oricum, şi nu poate fi omorât!...  
 

Dragii mei, 
 
În vechime arabii aveau o lege interesantă: când se luptau doi viteji, 
învinsul fie era omorât, fie devenea rob al învingătorului. Prin analogie, de 
vreme ce Dumnezeu S-a arătat de fiecare dată nemuritor, nu credeţi că în 
lupta omului de veacuri cu El ne-a mai rămas o singură alegere − aceea de 
a-I sluji Lui?  

Înţelegeţi, deci, că Domnul este profund prezent în gena fiinţei 
noastre şi, oricât ar dori-o unii, nu se poate scăpa de El! Este în „softul” 
nostru, ca făpturi umane, şi nimeni niciodată nu-L va putea şterge de acolo! 
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Este viu şi nemuritor, iar de vreme ce nu-L putem înlătura nicicum, nu 
credeţi că ar fi mai înţelept să devenim slujitori ai Lui şi să murim noi pentru 
El?... 
 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 

† SEBASTIAN 
EPISCOPUL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR 
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Biserica Mântuitorului Iisus Hristos în drum spre unitatea 
credinţei şi împărtăşirea Duhului Sfânt 
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Încă de la începuturile sale, Biserica a mărturisit credinţa în Domnul şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat, adunând în unele 
formule conţinutul fundamental al credinţei sale. Evenimentul central al 
morţii şi Învierii Domnului Iisus, exprimat mai întâi prin formule simple şi 
mai apoi prin formule mai elaborate,2 a permis să se dea viaţă acelei 
neîntrerupte mărturisiri de credinţă, prin care Biserica a transmis fie din 
viaţa şi faptele Mântuitorului, fie ce a învăţat „sub inspiraţia Duhului 
Sfânt”. Sfinţii Apostoli au fost martorii privilegiaţi ai primei mărturisiri 
proclamată imediat după Învierea Domnului.3 Din aceste mărturisiri s-au 
dezvoltat de-a lungul secolelor simbolurile de credinţă care adeveresc că 
Mântuitorul Iisus Hristos este Domn şi Dumnezeu. Aceste texte sunt o 
mărturie a unităţii credinţei şi a comuniunii Bisericilor. În ele sunt cuprinse 
adevărurile fundamentale pe care fiecare credincios trebuie să le cunoască şi 
să le mărturisească. Fiind atât de importante pentru viaţa Bisericii, formulele 
de credinţă au fost impuse catehumenilor, mai înainte de a primi Botezul. 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 În Noul Testament există mai multe formule simple de mărturisire care atestă împlinirea 
mesianică în Mântuitorul Iisus Hristos din Nazaret; Marcu 8, 29; Matei 16, 16; Luca 9, 20: 
Ioan 20, 31; Faptele Apostolilor 9, 22. Întâlnim şi unele formule complexe care mărturisesc 
despre evenimentele principale din viaţa Domnului Iisus Hristos precum şi semnificaţia lor 
mântuitoare; Marcu 12, 35-36; Faptele Apostolilor 2, 23-24; I Corinteni 15, 3-5; 16, 22; 
Filipeni 2, 7; 10-11; Coloseni 1, 15-20; I Petru 3, 19-22; Apocalipsă 22, 20. Mai sunt, pe 
lângă formulele de mărturisire a credinţei referitoare la Mântuitorul Hristos, profesiuni de 
credinţă care privesc însăşi existenţa Domnului; I Corinteni 12, 3; Romani 10, 9. 
3 I Corinteni 15, 3-8: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a 
murit pentru păcatele noastre după Scripturi; Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, 
după Scripturi; Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece. În urmă S-a arătat 
deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au 
şi adormit; După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor; Iar la urma tuturor, 
ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie”. 
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Aceştia, după ce erau pregătiţi prin cateheze şi rugăciuni, trebuiau să facă 
profesiunea de credinţă înaintea episcopului sau a preotului. De la aceste 
mărturisiri baptismale, Sfinţii Părinţi, adunaţi în sinoade, au elaborat, 
potrivit cerinţelor istorice, prezentări mai elaborate ale adevărurilor de 
credinţă, cunoscute sub numele de simboluri de credinţă. Aceste texte, care 
apărau dreapta credinţă ortodoxă de ereziile timpurilor lor, au stat la baza 
Simbolului de credinţă Niceo-Constantinopolitan, care ocupă până în zilele 
noastre un loc deosebit în viaţa Bisericii noastre. Desigur, mulţimea şi 
varietatea acestor simboluri exprimă bogăţia credinţei unice şi niciunul 
dintre ele nu este depăşit şi nici nu devine inutil prin formularea unei 
ulterioare profesiuni de credinţă corespunzătoare noilor situaţii istorice. În 
elaborarea acestor mărturisiri de credinţă şi a Crezului a fost prezent, 
împreună cu Sfinţii Părinţi, Duhul Sfânt, care i-a „călăuzit la tot adevărul”,4  
aşa cum a promis Mântuitorul Hristos. Paracletul a asistat şi a inspirat 
continuu drumul Bisericii. Tocmai de aceea, Biserica Ortodoxă, în decursul 
istoriei sale, a considerat că unele adevăruri au fost definite ca deja 
dobândite prin asistenţa Duhului Sfânt. Evident, în virtutea acestei sinergii, 
care reprezintă împlinirea promisiunii Domnului, s-au elaborat şi alte texte 
de credinţă pentru a înţelege şi mai bine mesajul evanghelic. Astfel, Biserica 
s-a îngrijit ca toţi credincioşii ei să ajungă la înţelegerea deplină a ceea ce 
Fiul lui Dumnezeu înomenit, în taina iubirii Sale, a voit să descopere 
oamenilor pentru mântuirea lor. Aceasta a intrat în grija pastorală a Bisericii 
de a exprima într-o manieră mai explicită credinţa dintotdeauna. Deci, 
credincioşii chemaţi să slujească Trupului tainic al Domnului sunt obligaţi 
să cunoască Crezul credinţei lor şi să-l mărturisească public în cadrul Sfintei 
Liturghii şi cu alte prilejuri din viaţa Bisericii. 

De aici se desprinde învăţătura fundamentală referitoare la unitatea 
Bisericii care este unul din atributele fundamentale ale Bisericii, cum 
spunem în Simbolul de credinţă: „Cred întru una, sfântă, sobornicească şi 
apostolească Biserică”. Înţelegerea unităţii Bisericii şi manifestarea ei la 
nivelul vieţii concrete constituie o permanentă preocupare, atât în plan 
teologic şi spiritual, cât şi în cel pastoral-misionar. Refacerea unităţii 
creştine, după veacuri de schisme şi polemici, precum şi expresia credibilă a 
unităţii Bisericii, la nivel local şi universal, reprezintă o grijă permanentă a 
Bisericii noastre, în special într-o societate, secularizată şi divizată în plan 
spiritual. Astfel, teologi şi ierarhi de seamă au cercetat şi aprofundat 
permanent tema unităţii Bisericii pe bazele Sfintei Scripturi şi a teologiei 
patristice, aducând o contribuţie de seamă, recunoscută pe plan 

                         
4 Ioan 16, 13. 
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internaţional.5 Gândirea lor asupra Bisericii este cunoscută ca o eclesiologie 
euharistică, în cazul lui Afanasiev, Alexandru Schmemann, J. Meyendorff, 
o eclesiologie a comuniunii la I. Zizioulas,6 Boris Bobrinskoy,7 şi ca o 
eclesiologie sobornicească, extinsă dincolo de Euharistie, în cazul Părintelui 
Dumitru Stăniloae şi a teologiei româneşti.8 Evident, eclesiologia în sine, 
natura şi scopul unităţii bisericeşti îşi au temeiul în Preasfânta Treime. 
Convergenţa acestei învăţături se bazează pe învăţătura Sfintei Scripturi, pe 
teologia patristică şi pe un studiu aprofundat al vieţii sacramentale, liturgice 
şi canonice a Bisericii. Pornind de la aceste izvoare constatăm că efortul de 
înţelegere a Bisericii, în general, şi a unităţii ei, în special, are o continuitate 
binecuvântată şi ocrotită de harul Preasfântului Duh.9 Este absolut necesar 
deci să subliniem adevărul cum că Preasfânta Treime este sursa, modelul, 
suportul şi ţinta unităţii Bisericii şi a vieţii noastre creştine.10 În atare caz, 
Noul Testament ne învaţă că Sfânta Biserică este „popor agonisit de 
Dumnezeu”,11 „Trupul lui Hristos”,12 „Mireasa lui Hristos”,13 „Templu al 
lui Dumnezeu”, „Templu al Duhului Sfânt”,14 locuire a Preasfintei Treimi în 

                         
5 Daniel Patriarhul BOR, Învăţătura ortodoxă despre Biserică, comunicare prezentată la 
Conferinţa teologică internaţională, Moscova, 17-20 noiembrie 2003. 
6 JOHN ZIZIOULAS, Being as Communion, Crestwood N.Y., St Vladimir’s Seminary 
Press, 1985; MIROSLAV VOLF, After our Likeness. The Church as the Image of the 
Trinity, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan, 1998. 
7 Pr. prof. BORIS BOBRINSKOY, Taina Bisericii, Patmos, Cluj-Napoca, 2002. 
8 Reflecţiile lor privesc: ontologia persoanei la nivel trinitar şi antropologic, identificarea 
adevărului fiinţei cu comuniunea, unitatea dintre hristologie şi pnevmatologie în 
constituirea Bisericii, relaţiile trinitare în viaţa Bisericii, teme care sunt de o mare 
importanţă şi prioritate în reînnoirea şi misiunea Bisericii azi. 
9 Subliniem faptul că teologia unităţii eclesiale de astăzi trebuie însoţită de o adâncire a 
înnoirii teologiei biblice, pastorale şi liturgice, realizată într-o perspectivă inter-disciplinară, 
aşa cum a fost ea în teologia patristică. În acest sens, reamintim faptul că dogmele şi 
canoanele Bisericii Ortodoxe au fost formulate şi aprobate în Sinoade ecumenice de către 
teologi episcopi, păstori în eparhiile lor, înzestraţi de Duhul Sfânt cu o adâncă înţelegere a 
responsabilităţii lor pastoral-misionare şi preocupaţi de a menţine unitatea Bisericii ca o 
necesitate pentru mântuirea credincioşilor. Subliniem de asemenea faptul că Liturghiile 
euharistice au fost elaborate de Părinţi sfinţi cu viaţă aleasă în comunităţi vii, unind 
rugăciunea cu reflecţia teologică, dogma cu doxologia, unitatea Bisericii cu misiunea ei 
dinamică. 
10 Teologia ortodoxă are obligaţia firească să articuleze profund şi clar relaţia dintre 
unitatea Bisericii ca dar oferit de Dumnezeu şi unitatea ei vizibilă ca datorie misionară a 
creştinilor, cum se arată în cuvintele Mântuitorului din Rugăciunea arhierească (Ioan 17, 
21-22). 
11 II Corinteni 6, 16; I Petru 2, 9. 
12 Efeseni 1, 22-23. 
13 II Corinteni 11, 2; Apocalipsă 22, 17. 
14 I Corinteni 3, 16; 6, 19-20. 
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persoanele umane15 sau că în Biserică „este un singur Trup şi un singur 
Duh, un Domn, o credinţă, un Botez, un Dumnezeu şi Tată al tuturor Care 
este peste toate şi prin toate şi în toţi”.16 Aceste expresii biblice pun în 
evidenţă faptul că unitatea Bisericii este un dar al lui Dumnezeu, este 
prezenţa însăşi a Preasfintei Treimi în viaţa Trupului tainic al Domnului.17 
Deci, pentru a descoperi relevanţa eclesiologiei trinitare, exprimată în Sfânta 
Scriptură şi la Părinţii Bisericii este de trebuinţă să se stăruiască mai mult 
asupra descoperirii conţinutului spiritual profund al acestor surse şi relaţia 
acestui conţinut cu viaţa comunităţilor şi a persoanelor creştine, astăzi.18 
Acest proces dinamic de împropriere a darului unităţii este conceput în 
sensul edificării Trupului tainic al Domnului, din care facem parte toţi 
credincioşii, pe temelia mărturisirii credinţei că Mântuitorul Hristos este 
„Fiul lui Dumnezeu Celui Viu”.19 Sfântul Apostol Pavel prezintă unitatea 
dinamică a Bisericii, ca proces de creştere spirituală în comuniune, astfel: 
„zidiţi pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul 
unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. În El, toată zidirea bine închegată creşte 
spre a fi locaş sfânt în Domnul. În El aţi fost zidiţi împreună pentru a deveni 
un locaş al lui Dumnezeu întru Duhul”.20  

Din cele expuse de Fericitul Pavel constatăm că această unitate a 
Bisericii, ca stare permanentă de comuniune a persoanelor umane distincte 
în relaţie cu Persoanele distincte ale Preasfintei Treimi, se manifestă mai 
                         
15 II Corinteni 13, 13; Efeseni 4, 18. 
16 Efeseni 4, 4-6. 
17 Trebuie să subliniem faptul, că deşi expresiile nou-testamentare ne arată lucrarea 
Preasfintei Treimi în Biserică, totuşi din punct de vedere misionar-teologic, privind viaţa 
Bisericii, nu putem ignora dificultăţile care există în păstrarea, cultivarea şi exprimarea 
darului unităţii Bisericii, oferit de Dumnezeu. În acest context teologii trebuie să gândească 
la felul cum este posibil să se relaţioneze dogma unităţii Bisericii cu viaţa sacramentală şi 
pastoral-misionară de astăzi. Această stare trebuie să determine teologia să ajute structurile 
eclesiale existente, practica vieţii sacramentale şi misionare să cultive şi să exprime darul 
unităţii Bisericii, prezentând noi metode spirituale de dialog, de comportament fratern şi de 
cooperare misionară. De exemplu, cunoscutul Canon 34 apostolic, vorbeşte despre relaţia 
corectă dintre episcopii unui popor şi primatul lor, ca o relaţie de consultare reciprocă, 
concluzionând că, în acest fel, „Se va preamări Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt”. 
18 Desigur, fără o aprofundare a Sfintelor Taine, a slujbelor Bisericii şi a înţelepciunii 
canonice există riscul ca unitatea Bisericii să imite unitatea instituţiilor seculare, spunea 
Patriarhul Daniel în conferinţa menţionată. Pentru aceasta avem nevoie să subliniem 
permanent că unitatea Bisericii este cel mai de seamă dar al Sfântului Duh oferit în 
plinătatea sa neamului omenesc. Cultivarea şi manifestarea acestei unităţi depind de 
intensitatea credinţei, a vieţii spirituale şi a luptei fiecărei comunităţi şi a fiecărei persoane 
pentru comuniunea dorită de Mântuitorul Hristos, „ca toţi să fie una precum este El cu 
Tatăl şi cu Duhul”. 
19 Matei 16, 16-18. 
20 Efeseni 2, 20-22. 
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ales în viaţa sfinţilor. Aceşti plăcuţi ai lui Dumnezeu au înţeles că unitatea 
Bisericii se realizează mai întâi în inimile pline de Duhul Sfânt, care 
înaintează prin Fiul spre Tatăl.21 Cunoscând aceste adevăruri, Părinţii 
Bisericii au fixat în Crezul Niceo-Constantinopolitan unitatea Bisericii ca 
fiind strâns legată de sfinţenia Bisericii (Una Sancta).22 Astfel, „prin harul 
Domnului nostru Iisus Hristos şi prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi 
împărtăşirea Duhului Sfânt”23 se constituie o permanentă lucrare de unire şi 
tămăduire a oamenilor prin pocăinţă şi iertare, prin reconciliere şi ajutor 
fratern, într-o relaţie inseparabilă de adevăr şi iubire,24 între luptă şi biruinţă 
asupra păcatului şi asupra puterilor demonice care distrug unitatea şi pacea 
dintre oameni.25 Din acest motiv, eclesiologia sobornicească cere o adâncire 
a legăturii între unitate şi libertate care corespunde expresiilor biblice 
„Biserica – Trupul lui Hristos” şi „Hristos – Capul Bisericii”. În virtutea 
acestui fapt, clerul şi credincioşii, care formează Trupul tainic al 
Mântuitorului Hristos în Duhul Sfânt, sunt în comuniune de iubire cu 
Persoanele Preasfintei Treimi: distincte, egale, libere şi totuşi unite între Ele. 
De vreme ce „Domnul este Duh şi unde este Duhul Domnului acolo este 
libertate”,26 se adevereşte clar că unitatea Bisericii este comuniune liber 
acceptată de toţi cei ce mărturisesc pe Mântuitorul ca Domn şi Dumnezeu. 
Evident, legat oarecum de libertate, este şi legătura dintre conţinutul comun 
şi pluralitatea exprimării învăţăturii noastre ortodoxe. Astfel, pe planul vieţii 
Preasfintei Treimi, unitatea nu e uniformitate, ci comuniune indivizibilă a 
Persoanelor divine, egale, libere şi totuşi distincte. Mai mult, în sânul 
Preasfintei Treimi, unitatea de origine vine din Persoana Tatălui, Care naşte 
pe Fiul şi purcede pe Duhul Sfânt. Fireşte, această unitate de conţinut comun 
este plinătatea fiinţei divine unice pe care o conţine fiecare Persoană divină, 
fără divizare ori diminuare. Ca atare, unitatea vieţii în libertate este 
perihoreza-iubire, adică dăruirea reciprocă şi sălăşluirea reciprocă a unei 
Persoane în Celelalte, aşa încât în Dumnezeu nu există relaţii exterioare, ci 
numai relaţii de interioritate (inhabitare) reciprocă.27 Din acest motiv viaţa 
divino-umană a Mântuitorului Hristos, unit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, este 

                         
21 Ioan 15, 26; II Corinteni 13, 13. 
22 De la Cincizecime, Duhul Sfânt creează comuniunea eclesială în adevărul credinţei şi al 
vieţii ca şi comuniunea în Mântuitorul Hristos, iar unitatea Bisericii este experiată clar ca 
dar al lui Dumnezeu pe măsură ce creştinul creşte în sfinţenie prin smerenie şi iubire, prin 
eliberarea de patimi şi de egoism. 
23 II Corinteni 13, 13. 
24 Efeseni 4, 15. 
25 Efeseni 6, 13-18. 
26 II Corinteni 3, 17. 
27 Ioan 17, 21-22. 
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comunicată Bisericii ca fiind viaţa ei adevărată: „Prin El (Hristos), noi avem 
apropierea (intrarea) la Tatăl într-un singur Duh”.28 În consecinţă, originea 
unităţii Bisericii este, deci, Preasfânta Treime, Înomenirea Fiului Însuşi 
fiind o lucrare comună a celor Trei Persoane ale Preasfintei Treimi.29 Apoi, 
Botezul Domnului în Iordan este împlinit în prezenţa activă a Preasfintei 
Treimi,30 iar Botezul celor ce devin creştini este încorporarea în Biserică şi 
înfierea în comuniunea de viaţă a Preasfintei Treimi.31 Aceasta confirmă şi 
mai mult că harul este conţinutul unităţii Bisericii, iar unitatea vieţii în 
libertate este iubirea ca rod al harului.  

Deci, scopul prim şi ultim al unităţii Bisericii este mântuirea şi 
îndumnezeirea omului ca şi comuniune de iubire a Persoanelor Preasfintei 
Treimi cu persoanele umane în Biserică.32 Prima cerinţă în păstrarea unităţii 
Bisericii este, din acest motiv, mărturisirea dreptei credinţe, ca proclamare 
a Mântuitorului Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat în comuniune 
eternă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, iar de la Întrupare, în comuniune veşnică 
cu noi, umanitatea asumată de El şi unită cu El.33 Astfel, unitatea Bisericii, 
care izvorăşte din comuniunea Preasfintei Treimi, exprimată mai ales ca 
paternitate spirituală, filiaţie spirituală şi fraternitate spirituală în viaţa 
sacramentală a Bisericii, ea însăşi experiată ca fiind Mamă spirituală, face 
din comunitatea eclesială mai mult o familie spirituală a vieţii în comuniune 
de iubire, decât o instituţie pur juridică a unei unităţi formale, exterioare. 

Taina unităţii Bisericii nu se reduce, prin urmare, la punctul ei 
culminant: celebrarea Sfintei Euharistii de către episcop sau preot, delegatul 
său, ci ea se extinde şi în viaţa cotidiană a tuturor membrilor Bisericii: 
clerici, monahi şi mireni. De asemenea, Biserica, privită ca koinonie, este 
diferită, atât de centralismul monarhic, cât şi de individualismul anarhic 
sectar. Astfel koinonia exprimă unitatea organică între ierarhie şi 
credincioşi, între Bisericile locale şi Biserica sobornicească. La baza ei stau 
principiile divine: trinitar, hristologic şi pnevmatologic, alături de principiul 
antropologic. Având în vedere acest aspect, unitatea şi comuniunea Bisericii 
sunt legate de comuniunea de credinţă, întemeiată pe unitatea mărturisirii de 
credinţă ortodoxă, credinţă care mărturiseşte integral „Cuvântul 

                         
28 Efeseni 2, 18. 
29 Luca 1, 35. 
30 Matei 3, 16-17. 
31 Matei 28, 19-20. 
32 Ioan 1, 12-13. 
33 Înţelegem de aici că erezia, ca rătăcire şi cădere din comuniunea cea adevărată cu 
Persoanele adevărate ale Preasfintei Treimi şi schisma sau secta, ca stări de dezbinare şi 
autosuficienţă, sunt un obstacol în păstrarea unităţii Bisericii şi în dobândirea mântuirii. 
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adevărului”.34 Primatul şi importanţa unităţii de credinţă în Ortodoxie 
rezultă din însăşi faptul că încorporarea în unitatea eclesială, ca şi 
participarea la comuniunea euharistică sunt condiţionate direct de 
mărturisirea credinţei ortodoxe, precum şi din nevoia menţinerii cu sfinţenie 
în viaţă a integrităţii conţinutului mărturisirii de credinţă. De aici rezultă că 
koinonia Bisericii este o comuniune liturgică, sacramentală şi euharistică. 
Prin Sfintele Taine şi prin întreaga viaţă liturgică a Bisericii noastre, clericii 
şi credincioşii sunt introduşi treptat în cea mai înaltă formă de comuniune 
personală, sacramentală, cu Mântuitorul Hristos şi uniţi cu toţi membrii 
Trupului tainic al Domnului. Apoi, prin Sfânta Euharistie – taina unităţii şi 
sobornicităţii – clerul şi credincioşii se împărtăşesc în chip real cu însuşi 
Trupul şi Sângele Domnului, unindu-se ontic-sacramental cu Mântuitorul 
Hristos şi, prin El, cu toate mădularele Trupului Său, dispersate pe întreg 
pământul. Hristos Domnul desăvârşeşte şi susţine astfel comuniunea fiecărui 
membru al Trupului Său cu Tatăl în Duhul Sfânt, ca şi comuniunea Trupului 
Său întreg, realizând astfel o unitate şi comuniune spirituală desăvârşită de 
gândire şi slujire între toate mădularele Sale, după modelul comuniunii 
Preasfintei Treimi. Totodată unirea şi comuniunea tuturor în Mântuitorul 
Hristos este fundamentul solidarităţii şi al răspunderii personale pentru 
întreg Trupul tainic, căci a fi în comuniune cu Domnul înseamnă a fi în 
comuniune cu întreg Trupul Său Tainic. În această koinonie, nimeni nu se 
poate izola şi dezinteresa de restul oamenilor, spunând: „N-am trebuinţă de 
tine”,35 pentru că în şi prin Hristos Domnul fiecare om este un altar, este 
chipul lui Dumnezeu şi formează un singur trup, alături de mădularele 
Acestuia de pe întreg pământul.36 

Desigur, în ceea ce priveşte termenul intercomuniune care ar indica 
mijlocul prin care Bisericile ar putea ajunge la unitatea şi comuniunea 
euharistică deplină, prin împărtăşire reciprocă, răspunsul nostru este clar: 
Biserica Ortodoxă nu acceptă această împărtăşire, considerând-o 
contradictorie cu mărturisirea ei de credinţă şi cu adevărul pe care-l 
păstrează de la începuturile ei apostolice. Această intercomuniune exprimă o 
situaţie anormală şi inacceptabilă, deoarece nu se poate realiza o unitate de 
credinţă şi simţire fără un crez comun. Comuniunea euharistică este o 

                         
34 Efeseni 1, 13. La sfânta Liturghie Episcopul se roagă pentru superiorul său şi preotul 
pentru episcopul său, astfel: „Întăi pomeneşte Doamne, pe Prea Fericitul Părintele nostru 
(N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi 
Mitropolitul) nostru (N), pe care-l dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, 
sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”.  
35 I Corinteni 12, 21. 
36 A se vedea Diac. prof. dr. IOAN ICĂ, Comuniune şi intercomuniune, referat în DCTI, 
Bucureşti, 25 februarie 1975, p. 7. 
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comuniune de credinţă şi unitate eclesială, exprimându-se în şi prin 
Mântuitorul Hristos euharistic. Deci, această comuniune se afirmă şi se 
pecetluieşte numai în unitatea şi comuniunea plenară a Bisericii, adică 
unitatea doctrinară, sacramentală, liturgică şi canonică desăvârşită între 
ierarhie şi credincioşii care formează un singur Trup eclesial văzut şi 
nevăzut.37 Aşadar limitele Bisericii adevărate, în care există comuniune 
sacramentală, sunt plenitudinea adevărului revelat, episcopatul de 
succesiune apostolică în har şi credinţă, Sfintele Taine şi întreaga viaţă 
bisericească. În afara credinţei eclesiale primare şi a episcopatului de 
succesiune apostolică nu există Euharistie, nici Biserică adevărată, ceea ce 
înseamnă că Extra Ecclesiam nulla salus, cum spune Sfântul Ciprian. Dar, 
fără să cădem din mărturisirea Bisericii noastre, putem dovedi şi activa 
totuşi iubirea faţă de ceilalţi creştini, iubire izvorâtă din Sfânta Euharistie, 
prin multiple forme de manifestare.38 În acest sens, arătăm că dragostea faţă 
de toţi fraţii şi surorile noastre, zidiţi după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu, nu se închide în sine, nu-şi micşorează tensiunea spre universal, 
ci este unificatoare şi iradiază din membrii ei spre toţi şi spre toate. Această 
relaţie este, evident, întreţinută de Sfânta Euharistie, Trupul şi Sângele 
Domnului cu care ne împărtăşim, şi înţeleasă ca izvor inepuizabil al căldurii 
şi luminii iubitoare a Trupului tainic al Domnului, cum precizează părintele 
Stăniloae.39 

După cum constatăm, unitatea credinţei şi convingerea că în Sfânta 
Euharistie primim Însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos sunt 
solidare în Ortodoxie. Fără unitatea credinţei şi fără Sfânta Împărtăşanie nu 
există Biserică, în adevăratul sens al cuvântului.40 Evident, Mântuitorul 
                         
37 Subliniem încă o dată că Biserica Ortodoxă admite numai comuniunea plenară într-o 
singură Biserică şi în aceeaşi credinţă, pentru că împărtăşirea euharistică este aceea care 
desăvârşeşte şi pecetluieşte comuniunea credinţei în comuniunea eclesială. 
38 Episcopul, preoţii şi credincioşii se roagă la Sfânta Liturghie pentru „pacea a toată 
lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor”. 
39 Aşadar, intercomuniunea, care separă comuniunea euharistică de unitatea de credinţă şi 
de Biserică, este de neconceput pentru Biserica noastră Ortodoxă (Pr. prof. dr. DUMITRU 
STĂNILOAE, În problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”, nr. 4/1971, p. 564). De fapt 
termenul „intercomuniune” este o expresie neadecvată şi nefericită care duce la o nivelare 
instabilă a Bisericilor şi la relativizarea doctrinei lor. Cei care practică intercomuniunea 
rămân pe mai departe divizaţi, despărţind credinţa de Euharistie, căci numai după 
identitatea învăţăturii putem ajunge la comuniune. În consecinţă, cum spunea Mitropolitul 
Antonie Plămădeală: „Cine nu crede drept şi nu lucrează drept, nu se mântuieşte” 
(ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Ca toţi să fie una, p. 17). 
40 Nimeni nu trebuie să ne acuze, pe noi ortodocşii, că datorită refuzului intercomuniunii am 
fi lipsiţi de iubire pentru ceilalţi creştini. Căci tocmai pentru a păstra neştirbită conştiinţa 
supremei iubiri a Domnului Hristos faţă de lume, pentru a nu goli Euharistia de eficacitatea 
acestei iubiri, Ortodoxia nu poate admite tratarea acestei Sfinte Taine ca o ceremonie mai 
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Hristos ne va oferi posibilitatea unei apropieri viitoare a tuturor creştinilor, 
însă numai cu puterea Lui şi în cadrul Bisericii Lui celei dreptmăritoare care 
a păstrat, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsă, „cuvântul Meu 
şi nu ai tăgăduit numele Meu”.41  

Aşadar, în accepţiunea noastră, Biserica, prin episcopii şi preoţii ei, 
este abilitat să desfăşoare funcţia de a învăţa cu autoritate obligatorie pe 
credincioşii ei. Episcopii, investiţi de Duhul Sfânt, sunt învăţători autentici 
ai credinţei ortodoxe, fiind îmbrăcaţi cu harul arhieriei de către Mântuitorul 
Iisus Histos. În virtutea acestei hirotonii ei sunt succesorii Sfinţilor Apostoli, 
exercitând puterea supremă şi deplină în Biserică. Pentru aceasta fiecare 
credincios este obligat să mărturisească ferm şi definitiv aceste adevăruri de 
suflet mântuitoare. Prin Simbolul de credinţă, cum spuneam mai sus, 
credincioşii recunosc şi atestă că mărturisesc credinţa întregii Biserici 
Ortodoxe. Tocmai pentru aceasta ei subliniază conştiinţa eclesială exprimată 
prin formula crezului, mărturisită personal de către fiecare credincios, mai 
ales la Botez, „Eu cred”  cât şi colectiv, în cazul episcopilor adunaţi în Sfânt 
Sinod „Noi credem”.42 În acest context cuvântul „sinod”, a merge împreună 
episcopi, preoţi şi credincioşi,43 se referă la faptul că Trupul tainic al 

                                                               
mult simbolică, ca pe un act lipsit de suportul credinţei celei adevărate, de puterea care 
uneşte într-o Biserică pe cei care se apropie de Sfântul Potir, cum spunem la Sfânta 
Liturghie: „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste”. 
41 Apocalipsă 3, 7-13: „Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, 
Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide 
şi nimeni nu va deschide: Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care 
nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai 
tăgăduit numele Meu. Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că 
sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor 
tale şi vor cunoaşte că te-am iubit. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, şi Eu te voi 
păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce 
locuiesc pe pământ. Vin curând; ţine ce ai, ca nimeni să nu ia cununa ta. Pe cel ce biruieşte 
îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu şi afară nu va mai ieşi şi voi scrie pe el 
numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, – al noului Ierusalim, care 
se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu – şi numele Meu cel nou”. 
42 Reafirmăm faptul că Însuşi Mântuitorul Hristos ne cere ceea ce este cuprins în Simbolul 
de credinţă, alcătuit de către Sfinţii Părinţi sub inspiraţia Sfântului Duh, pe temeiul Sfintei 
Scripturi şi al Tradiţiei Bisericii. 
43 Este important de precizat că sinodul este organul de conducere a Bisericii Ortodoxe şi că 
trebuie să se întrunească frecvent pentru a rezolva problemele Bisericii. Iată cum sublinia 
Patriarhul Daniel accepţiunea despre sinod în cuvântul său de la şedinţa pregătitoare a 
sinodului panortodox de la Geneva: „Pentru a sublinia necesitatea întrunirii viitorului Sfânt 
şi Mare Sinod, trebuie să amintim că sinodalitatea (conciliaritatea) este o regulă (normă) 
canonică a vieţii eclesiale în toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. Astăzi, însă, 
sinodalitatea trebuie să devină, de asemenea, o regulă a Ortodoxiei la nivel universal, de 
întruniri sinodale periodice (la fiecare cinci, şapte sau zece ani). Din acest punct de vedere, 
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Domnului e constituit din toţi cei botezaţi şi chemaţi să fie „seminţie aleasă, 
preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu”.44 În felul 
acesta, Biserica, având pe Duhul Sfânt, nu se poate îndoi în credinţă şi în 
mărturisirea ei, cum subliniază Sfântul Ioan Evanghelistul.45 

 
Biserica de la teoria eclesiologiei euharistice, la eclesiologia comuniunii 
până la eclesiologia sobornicească trinitară 
În decursul timpului, Biserica una, sfântă, sobornicească şi apostolică, 
datorită influenţelor din afara ei, a fost prezentată uneori ca Biserică 
Universală detaşată de Biserica locală şi de adunarea euharistică concretă. În 
vremea noastră cei dintâi, care au atras atenţia asupra acestei greşeli, au fost 
unii teologi din diaspora ortodoxă. Aceşti teologi ruşi din exil au încercat să 
depăşească concepţia îngustă a manualelor în care Biserica şi Euharistia 
apar ca entităţi separate şi să le regândească în unitatea lor originară, într-o 
viziune trinitară, hristologică şi pnevmatologică.46 Aşa s-a ajuns la 
conceptul de eclesiologie euharistică în care Biserica, ca şi comuniune 
euharistică şi trup al Mântuitorului Hristos, prin împărtăşirea de trupul Său 
euharistic, este Biserica deplină a lui Hristos. Astfel că pe lângă meritele lor 
în descoperirea unor sensuri şi dimensiuni uitate, această teorie eclesiologică 
a stârnit şi vii controverse şi ample dezbateri la care au participat importanţi 
teologi ortodocşi din toate Bisericile Ortodoxe: ruşi, greci şi români, dar şi 
teologi catolici şi protestanţi contemporani. Cu toţii au fost de acord că tema 
este de actualitate, dar şi deosebit de complexă, angajând aproape toate 
disciplinele: teologia biblică, patristică, liturgică, dogmatică şi dreptul 
canonic, precum şi viaţa spirituală a credincioşilor. 

                                                               
trebuie să considerăm viitorul Sfânt şi Mare Sinod nu ca fiind un eveniment eshatologic 
(care precede sfârşitul lumii), ci un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica 
sinodalităţii la nivel panortodox. Mai precis, viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în 
etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am 
ajuns acum la un consens sau alte teme noi legate de probleme actuale din viaţa Bisericii 
sau a societăţii, cum ar fi: viaţa familiei, viaţa parohiilor şi a mănăstirilor, confruntate cu 
fenomenul secularizării, problema migraţiei masive, cauzată mai ales de conflictele 
militare sau de criza economică, solidaritatea cu creştinii persecutaţi azi în lume şi alte 
teme majore referitoare la misiunea pastorală şi socială a Bisericii în lume”. 
44 II Petru 2, 9. 
45 I Ioan 2, 20. 27: „Cât despre voi, ungerea pe care aţi luat-o de la El rămâne întru voi şi 
n-aveţi trebuinţă ca să vă înveţe cineva, ci precum ungerea Lui vă învaţă despre toate, şi 
adevărat este ăi nu este minciună, rămâneţi întru El, aşa cum v-a învăţat”. 
46 Vezi BORIS BOBRINSKOY, Taina Bisericii, trad. V. Manea, Ed. Patmos, Cluj-Napoca 
2002, p. 43; KARL CH. FELMY, Dogmatica experienţei eclesiale (Teologia Ortodoxă 
astăzi), trad. pr. prof. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, p. 207. 
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Punctul de plecare al acestei dezbateri în eclesiologie îl întâlnim în 
gândirea părintelui G. Florovsky, care, pentru prima dată expunea ideile de 
bază ale eclesiologiei euharistice într-o strictă articulaţie hristocentrică. „În 
Euharistie, spune el, se revelează nevăzut dar real, plinătatea Bisericii. 
Orice Liturghie e săvârşită în legătură cu întreaga Biserică şi oarecum în 
numele ei... În orice «Biserică mică» nu e doar o parte, ci imaginea 
concretă a întregii Biserici... De aceea, în orice Liturghie e prezentă şi ia 
parte activ, în chip mistic, întreaga Biserică. Orice Liturghie este oarecum 
întruparea reînnoită a Domnului Hristos. În ea îl vedem pe El ca 
întemeietor şi cap al Bisericii şi împreună cu El, întreaga Biserică”.47 
Aceste idei vor fi dezvoltate sistematic, dar dintr-o perspectivă 
hristocentrică, de către părintele Nicolai Afanasiev.48  

                         
47 În studiul său: Euharistie şi Sobornicitate, Put 1929/19, pp. 3-22; IBIDEM, p. 14; 
FELMY, op. cit., pp. 211-212. 
48 Este de ştiut că acest demers s-a conturat în jurul problemei „preoţiei petrine” a 
episcopului Romei şi datorită faptului că ambele Biserici, cea Ortodoxă şi cea Romano-
Catolică se consideră Biserici Universale. Reflecţiile lui Afanasiev asupra acestei teme au 
fost stimulate de studiul lui Oscar Cullman: Sfântul Petru. Ucenic. Apostol. Martir în 1952. 
Conform părerii teologului dominican Aidan Nichols, (AIDAN NICHOLS, Theology in the 
Russian Diaspora: Church, Fathers, Eucharist in Nikolai Afanasiev, 1893-1966, 
Cambridge Press, 1989, p. 127) care a studiat viaţa şi lucrările lui Afanasiev, primul său 
studiu asupra primatului papal este o recenzie extinsă a cărţii lui Cullman (N. 
AFANASIEV, Apostol Petr i Rimskii episkop, în Pravoslavnaia Mysl, nr. 10/1955, pp. 7-32; 
L'apôtre Pierre et l'évêque de Rome, în Theologia, 26, 1955, pp. 465-475, 620-641). Au 
urmat mai multe studii în care Afanasiev a tratat această temă şi a formulat teoria sa despre 
eclesiologia euharistică ca o soluţie la problema primatului (La Doctrine de la primauté à 
la lumière de l'ecclésiologie, în Istina, 4, 1957, pp. 410-420; L'Église qui préside dans 
l'amour, în N. AFANASSIEFF, N. KOULOMZINE, J. MEYENDORFF, A. 
SCHMEMANN, La primauté de Pierre dans l'Église Orthodoxe, Neuchatel: Delachaux et 
Niestlé, 1960, pp. 7-64; L'infaillibilité de l'Église du point de vue d'un théologien 
orthodoxe, în „L'infaillibilité de l'Église. Journées oecuméniques de Chevetogne 25-29 
Septembre 1961”, Chevetogne, 1962, pp. 183-201; Le concile dans la théologie orthodoxe 
russe, în Irénikon, nr. 316-39; Una Sancta, în Irénikon, nr. 36, 1963), pp. 436-475). Între 
aceste eseuri, L'Église qui préside dans l'amour, Biserica care conduce în iubire a fost 
aclamat în mod particular şi tradus în engleză, germană şi italiană. Totuşi, aşa cum A. 
Nichols şi Reinhard Slenczka au descoperit, în ciuda celebrităţii sale, acest eseu este doar o 
repetare a concluziilor la care Afanasiev ajunsese deja în „Dve idei vselenskoi Tserkvi” 
(Două idei despre Biserica Universală) în 1934 (A. NICHOLS, Theology in the Russian 
Diaspora, p. 132. REINHARD SLENCZKA, Ostkirche und Ölumene: Die Einheit der 
Kirche als dogmatisches Problem in der neueren ostkirchliche Theologie, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1962, p. 254). Soţia lui Afanasiev, Marianne, a confirmat că 
acesta a avut „pentru prima dată viziunea sa asupra eclesiologiei euharistice”, în iarna 
1932-1933 (AFANASIEV, La genèse de L'Église du Saint-Esprit, în N. AFANASIEV, 
L'Église du Saint-Esprit, tr. Marianne Drobot, Paris: Cerf, 1975, p. 17). Diferenţa între 
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Teoria eclesiologiei euharistice a preotului Nicolae Afanasiev 
Două articole publicate de Afanasiev sunt de remarcă în teoria eclesiologiei 
sale euharistice: „Biserica este cea care conduce în iubire” şi „Una Sancta”. 
La începutul primului său studiu părintele Afanasiev descrie „mai multe 
sisteme de eclesiologie” care s-au dezvoltat în istorie, fiecare dintre ele 
aprofundând noţiunea de primat în diferite moduri. Astfel că, în viziunea 
autorului, cele două tipuri fundamentale ale eclesiologiei sunt: eclesiologia 
universală şi eclesiologia euharistică. Conform eclesiologiei universale, 
Biserica e un singur întreg organic, care cuprinde în sine toate unităţile 
eclesiale, în special pe cele conduse de episcopi. Acest organism este Trupul 
tainic al Domnului. Cât priveşte unităţile Bisericii, acestea sunt privite ca 
părţi ale Bisericii Universale, rareori fiecare Biserică fiind privită ca o parte 
a întregului „pars pro toto”.49  

Imediat, după publicarea acestor afirmaţii ale lui Afanasiev, teologia 
ortodoxă şi cea romano-catolică şi-au împropriat această eclesiologie, 
asemuind-o cu cea a Sfântului Ciprian de Cartagina.50 Dificultăţile de 
înţelegere au apărut după aceea, deoarece atât Biserica ortodoxă, cât şi cea 
romano-catolică se consideră ca Biserici adevărate.51 Datorită acestui fapt o 
unire între cele două este aproape cu neputinţă, din perspectiva acestei 
eclesiologii euharistice. Se înţelege de la sine că dacă una e Biserica 
Universală cea adevărată, cealaltă trebuie să renunţe la acest apelativ, altfel 
ar trebui să avem două trupuri tainice ale Domnului.52 

Pentru a ajunge la o depăşire a problematicii apărute, Afanasiev 
înlocuieşte imediat eclesiologia universală cu eclesiologia euharistică.53 
Astfel că teza sa propune lucrările Sfântului Ignatie Teoforul ca argumente 
ale afirmaţiilor sale. Deşi Sfântul Ignatie vede episcopul ca pe chipul lui 
Hristos, succesiunea apostolică în Biserică şi deci succesiunea lui Hristos, 
după moartea şi Învierea Sa, prin intermediul ierarhiei, nu poate fi privită şi 
înţeleasă ca o liniaritate şi o egalitate între Hristos şi Apostoli sau episcopi, 
în sensul că raportul dintre Apostoli şi Hristos nu este unul identic, după 
cum nu este identic nici în cel dintre episcopi şi Apostoli. În această relaţie 
doar Mântuitorul Hristos este capul Bisericii şi piatra din capul unghiului 
edificiului Bisericii şi doar Apostolii şi Proorocii sunt temelia pe care s-a 
zidit Biserica. Arhieria Domnului Hristos, în sensul jertfei de Sine 

                                                               
versiunile din 1934 şi 1960 stă nu în conţinut, ci în atmosfera de speranţă stimulată de 
schimburile ecumenice din anii '60. 
49 N. AFANASIEV, The Church which Presides in Love, p. 58. 
50 N. AFANASIEV, Una Sancta, p. 443. 
51 IBIDEM, p. 444. 
52 IBIDEM, p. 443. 
53 N. AFANASIEV, The Church which Presides in Love, p. 73. 
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mântuitoare nu poate fi, în sensul cel mai strict al cuvântului, repetată şi 
imitată de niciun Apostol şi de niciun episcop. De aceea episcopii sunt 
chipul lui Hristos, dar nu-L înlocuiesc pe Hristos, după Sfântul Ignatie al 
Antiohiei, în timp ce jertfa Euharistică este una reală pentru că este jertfa lui 
Hristos. Putem spune că, aşa cum există o limitare a autorităţii Bisericii în 
materie de credinţă, întrucât nu ea este izvorul credinţei, ci Iisus Hristos, tot 
aşa există şi o limitare a succesiunii apostolice, al cărei izvor este tot 
Mântuitorul Hristos, fără a considera că jertfa euharistică şi credinţa în sine 
nu sunt autentice, întrucât ele sunt ale lui Hristos şi doar aşa devin şi ale 
Bisericii. Astfel, după Sfântul Ignatie al Antiohiei, doar Euharistia făcută de 
episcop este cea autentică, dar episcopul nu se identifică panteist cu Hristos, 
deşi în jurul său gravitează întreaga viaţă cultică a Bisericii locale pe care o 
supraveghează şi o conduce: „acea Euharistie să fie socotită bună, care este 
făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. (...) Fără episcop 
nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agapă, că este bineplăcut lui 
Dumnezeu ceea ce aprobă episcopul, ca tot ce se săvârşeşte să fie sigur şi 
întemeiat”.54  

Din această explicaţie rezultă că în secolele II şi III Biserica era 
autonomă şi conţinea în sine tot ceea îi era necesar pentru viaţa şi 
independenţa sa, nedepinzând de nicio altă Biserică locală sau de vreun 
episcop din afara sa. Această stare era datorată faptului că „fiecare Biserică 
locală era Biserica lui Dumnezeu în toată plinătatea ei”.55 Mai precis, 
comunitatea locală era, astfel, deplină în jurul episcopului ei, cel care 
celebra Euharistia. Temeiul acestei afirmaţii se rezema, fireşte, pe faptul că 
în fiecare adunare euharistică Mântuitorul Hristos era prezent „în plinătatea 
Trupului Său”. Afanasiev putea spune, în atare caz, că „acolo unde era 
Euharistia, era plinătatea Bisericii”.56  

Dar, cu toată sublinierea adusă acestei prezentări, Afanasiev, 
respinge ideea de „universalitate a Bisericii”, şi propune o universalitate 
anterioară „plinătăţii şi unităţii”. Astfel eclesiologia euharistică exclude de 
fapt „orice concept al Bisericii Universale, căci Biserica Universală 
consistă din părţi, dacă există”.57 Deci, Afanasiev transferă toate atributele 
Bisericii Universale Bisericii locale.58 Faptul că la început a existat în 
fiecare Biserică locală o singură adunare euharistică, crede Afanasiev, 
episcopul era principiul unităţii Bisericii locale, care prezida adunarea 
                         
54 Către Smirneni VIII, 1-2, PSB 1, p. 184. 
55 N. AFANASIEV, The Church which Presides in Love, p. 73. 
56 N. AFANASIEV, Una Sancta, pp. 452-453. 
57 Reţinem din această argumentare eclesiologică sublinierea noţiunii de Biserică locală care 
înlocuieşte Biserica universală (N. AFANASIEV, The Church which Presides in Love, p. 76). 
58 N. AFANASIEV, Una Sancta, p. 452. 
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euharistică.59 Întrucât trebuia să se pronunţe şi asupra ideii de unitate între 
Bisericile locale, Afanasiev spune că deşi acestea erau autonome şi 
independente, ele erau unite, de maniera că o Biserică locală trebuia să 
accepte ceea ce se petrecea în altă Biserică locală. Existau şi cazuri în care o 
Biserică locală refuza să primească ceva din altă Biserică locală sau să rupă 
comuniunea cu ea. „Prin refuzul de-a accepta un anumit act eclesial, zice 
Afanasiev, Bisericile locale mărturiseau că acel act nu a avut loc în 
Biserica lui Dumnezeu”.60 Dar, deşi Bisericile erau egale, totuşi, consideră 
Afanasiev, nu toate aveau aceeaşi autoritate, ceea ce conducea la o ierarhie 
între ele. Evident, prioritatea, ca dar oferit de Dumnezeu Bisericilor, insistă 
el, nu este egală cu primatul, care este o expresie legalistă. Urmarea acestei 
reflecţii ducea la concluzia: „dacă accepţi ideea primatului, trebuie să 
excluzi eclesiologia euharistică; dimpotrivă, accepţi prioritatea, nu mai 
rămâne loc pentru eclesiologie universală”.61 

Teoria eclesiologică a lui Afanasiev, deşi are o valoare pozitivă, 
totuşi prezintă unele lipsuri şi contradicţii regretabile. În primul rând el 
afirmă că Bisericile locale sunt „independente, nedepinzând de nici o altă 
Biserică locală ori episcop de oriunde din afara sa”. Apoi, el afirmă că 
Biserica locală depinde de recunoaşterea ei de către alte Biserici locale şi că 
episcopul e hirotonit de episcopi ai Bisericilor locale. În atare caz, ne 
întrebăm cum mai este posibil să se susţină Bisericile locale dacă sunt 
independente? Mai mult, a afirma cum că există unele priorităţi între 
Bisericile locale faţă de altele din aceeaşi perioadă duce la o contradicţie în 
ceea ce priveşte independenţa acestora afirmată anterior. Dacă o Biserică 
locală are prioritate peste alte Biserici locale, inevitabil, acelea depind de 
mărturia „Bisericii prioritare”, ceea ce înseamnă că unele Biserici nu sunt 
independente. Concluzia duce desigur la faptul că nu există, în acest caz, 
nicio diferenţă între „primat” şi „prioritate”. Este adevărat că Afanasiev ar 
spune că prima expresie este legalistă şi s-ar baza pe o decizie umană despre 
Biserică, pe când a doua s-ar referi la lucrarea harului, urmărind evident 
învăţătura Mântuitorului şi lucrarea Sfântului Duh în Biserică. În felul 
acesta s-ar crede că ius divinum şi ius humanum „au fost în trecut 
confundate intenţionat”, iar prestigiul particular al unor Biserici locale a fost 
asociat cu o mulţime de cauze, printre care „origini apostolice reale ori 

                         
59 În felul acesta Afanasiev cuprindea şi pe episcop în conceptul de Euharistie, fiind 
considerat ca un principiu de unitate (IBIDEM, p. 453). 
60 Un exemplu obişnuit era acela că alegerea unui episcop era certificată de celelalte 
Biserici. 
61 N. AFANASIEV, The Church which Presides in Love, p. 82. 
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imaginare, locaţii geografice, putere politică şi conducere efectivă”.62 De 
fapt, Afanasiev, chiar dacă n-o spune deschis, susţine indirect ideea 
primatului, deşi în intenţiile sale iniţiale n-o afirma în teoria sa despre 
eclesiologia euharistică. Cu toate acestea, mai târziu Afanasiev considera că 
totuşi Biserica Romei ar trebui să aibă acest primat, pentru că ea este 
Biserica ce „conduce în iubire”.63  

Evident, a limita episcopatul numai la slujirea euharistică, după 
concepţia lui Afanasiev, este o problemă neconformă cu realitatea şi de-a 
dreptul simplistă, nefondată istoric şi sacramental. De exemplu în perioada 
primară episcopul nu era numai conducător al sinaxei euharistice, ci era 
învăţător şi conducător al turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. El 
era garantul credinţei şi păstrătorul adevărurilor de suflet mântuitoare, o 
responsabilitate deosebit de importantă pentru Biserica Mântuitorului 
Hristos. Cât priveşte procesul de receptare a unor învăţături de credinţă sau 
a unor practici liturgice şi canonice care aveau loc între Bisericile locale, 
Afanasiev spunea simplu că o Biserică locală trebuia să accepte „ceea ce se 
întâmpla în alte Biserici locale”. El nu numai că marginalizează excesiv 
lucrarea episcopului dar nici nu aminteşte nimic despre simbolurile de 
credinţă ale unor Biserici locale care s-au impus în toată Biserica Domnului 
Hristos. Evitând, desigur, aceste mărturii Afanasiev a ascuns intenţionat 
adevărul istoric deoarece şubrezea teoria lui despre diferenţele doctrinare şi 
punea în dificultate tendinţa lui către unitate. Numai conform eclesiologiei 
euharistice se lămurea afirmarea posibilităţii pentru două Biserici „care 
posedă deplin natura eclesială” să se reunească, fără să elimine divergenţele 
dogmatice care există între ele.64 După cum se cunoaşte, în timpurile 
primare nu se petreceau asemenea treceri, deoarece Bisericile erau foarte 
atente în a-şi apăra credinţa, cum este cazul crezului Niceean.65  

                         
62 A se vedea studiul lui Michael A. FAHEY, The Catholicity of the Church in the New 
Testament and in the Early Patristic Period, The Jurist, 52, 1992, p. 64, 67. 
63 AFANASIEV, Una Sancta, p. 471. 
64 IBIDEM, p. 469. 
65 Teoria lui Afanasiev despre eclesiologia euharistică a influenţat teologia catolică şi chiar 
pe cea ortodoxă chiar de la formularea ei. Teologul catolic Paul McPartlan susţine că la 
Consiliului Vatican II se ştia despre teologia euharistică (PAUL MCPARTLAN, 
Eucharistic Ecclesiology, în „One in Christ”, nr. 22, 1986, pp. 314-331). De asemenea, 
teologul belgian Gérard Philips recomanda episcopilor, în versiunea penultimă de lucru a 
Constituţiei „Lumen Gentium”, să cerceteze cu atenţie „legătura dintre eclesiologie şi 
Euharistie”. Aidan Nichols identifica referinţe la studiul lui Afanasiev „Biserica ce 
conduce în iubire” la trei dintre Congregaţiile generale unde documentele Conciliului 
Vatican II au fost create (A. NICHOLS, Theology in the Russian Diaspora, p. 173, nota 
51). Şi papa Benedict, Joseph Ratzinger, a acceptat centralitatea Euharistiei în slujirea 
episcopului. Spre deosebire de Afanasiev, însă, el a redescoperit şi alte atribuţii ale 



52 
 

În concluzie, Afanasiev opune Bisericii universale, Biserica locală 
primară euharistică.66 „Pâinea euharistică, zice el, este trupul real al lui 
Hristos şi orice Biserică locală în Hristos este Biserica lui Dumnezeu, 
pentru că Hristos locuieşte în Trupul Său, în adunarea euharistică şi în 
virtutea împărtăşirii cu Trupul lui Hristos, credincioşii devin mădulare ale 
trupului Său”67 şi nu a unei părţi din el. Apoi, Adunarea euharistică este 
Biserica întreagă şi nu doar o parte a ei. Nu există Biserici parţiale, ci fiecare 
Biserică locală care săvârşeşte Euharistia, sub conducerea întâistătătorului 
ei, prin Euharistie, este Biserica întreagă, în toată plenitudinea ei. Cu alte 
cuvinte, „unde este Euharistia este plinătatea Bisericii”.68 De asemenea, 
Afanasiev afirmă că plenitudinea fiecărei Biserici locale este completă 
numai în adunare euharistică şi în înţelegerea Euharistiei ca taină a Bisericii. 
Greşeala lui constă însă în faptul că transferă toate atributele Bisericii 
universale, una sfântă, sobornicească şi apostolică, asupra Bisericii locale 
care este deplină nu independent, ci în comuniune cu toate celelalte Biserici 
locale, într-o desăvârşită unitate dogmatică, canonică şi liturgică. Apoi, prin 
teoria eclesiologiei euharistice, el a crezut că a găsit o cale de depăşire a 
divergenţelor în dialogul între Biserica Ortodoxă şi Romano-Catolică, 
„Euharistia, după el, reprezentând principala legătură între ortodocşi şi 
catolici”.69 Ambele fiind Biserici depline, diferenţele doctrinare nu 

                                                               
episcopului, cum ar fi acelea de unificator şi învăţător „în cadrul rolului sfinţitor al 
episcopului la Euharistie” (McPARTLAN, Eucharistic Ecclesiology, p. 327). Un alt teolog 
catolic recunoscut, André de Halleux, numeşte eclesiologia euharistică a lui Afanasiev 
„romantică”, dar adaugă că aceste analize ale Bisericii locale au ajutat teologii Consiliului 
Vatican II să „redescopere teologia Bisericii locale care n-a încetat să înflorească în 
conştiinţa eclesială a Ortodoxiei” (ANDRÉ DE HALLEUX, La collégialité dans l'Église 
ancienne, în Revue théologique de Louvain, 24, 1993, p. 436). Fără a minimaliza această 
concepţie eclesiologică şi reînnoirea adusă de ea în domeniul liturgic, trebuie să spunem că 
atât ortodocşii cât şi romano-catolicii au ajuns la o convergenţă accentuată influenţându-se 
reciproc în ceea ce priveşte învăţătura despre Euharistie şi Biserică (A se vedea GAËTAN 
BAILLARGEON, Perspectives orthodoxes sur l'Église-Communion: l'oeuvre de Jean 
Zizioulas, Éditions Paulines, Montréal, 1989, p. 381; AIDAN NICHOLS, Theology in the 
Russian Diaspora, p. 175). 
66 AFANASIEV susţine că aşa se reflectă ea la Sfântul Apostol Pavel şi la Părinţii 
Apostolici. 
67 N. AFANASIEV, „L’Eglise qui preside dans l’amour”, în vol: La Primaute de Pierre 
dans l’Eglise Orthodoxe, Neuchâtel, 1960, p. 27. 
68 AFANASIEV, Una santa, în Irénikon 1963, 36, p. 452-453; L. TURCESCU, 
Eclesiologie euharistică sau sobornicitate deschisă?, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 9-12/2002, 
p. 218. 
69 AFANSIEV, L’Euharistie, principal lieu entre catholiques et orthodoxes, în „Irénikon”, 
1965, 3, pp. 336-369. 
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afectează Euharistia. El a făcut chiar o pledoarie pentru intercomuniune şi 
recunoaşterea primatului petrin. 

Aşadar, părintele Nicolai Afanasiev, identificând parohia, ca sinaxă 
euharistică, cu Biserica locală, n-a putut găsi o soluţie mulţumitoare relaţiei 
între dioceza episcopală, ca unitate administrativă supraeuharistică şi 
adunările euharistice parohiale.70 Mai degrabă el a văzut în apariţia diocezei 
o evoluţie negativă, potrivit căreia dioceza, condusă astăzi de episcop, nu 
este Biserica locală, ca la Sfântul Ignatie Teoforul, unde Biserica locală şi 
adunarea euharistică erau identice.  

Discipolii şi continuatorii lui Afanasiev, reţinând elementele 
pozitive, au încercat să-i corecteze excesele şi erorile. Astfel, părintele 
Alexandru Schmemann, în studiul său, Spre o teologie a sinoadelor,71 a 
căutat să ofere o explicaţie a legitimităţii evoluţiei de la parohie la dioceză, a 
specificului instituţiei episcopale supraparohiale şi a sinoadelor provenite 
din adunările episcopilor unei provincii, cu ocazia hirotoniei episcopului 
unei cetăţi. După el, numai prin hirotonia întâistătătorului ei, o Biserică 
locală primeşte „condiţia plinătăţii sale, prin mijlocirea celorlalţi 
episcopi”.72 În concret, Schmemann susţine că pentru credincioşi, parohia 
este mica Biserică văzută, unde se împărtăşesc de Hristos, iar dioceza este 
un organism mai mult administrativ. Aşadar, multe din caracteristicile 
comunităţii episcopale timpurii au fost preluate cu timpul de parohie, aşa 
cum preotul a preluat multe din funcţiile episcopului.73 

Deşi, orice parohie îşi primeşte catolicitatea de la dioceza 
episcopală, superioară ei şi chiar dacă Biserica locală poate fi reprezentată în 
preotul local, reprezentantul catolicităţii, totuşi nu este preotul, ci episcopul, 
în unitate cu preoţii care îl înconjoară. Semnul concret al legăturii lor cu 
episcopul, pe lângă hirotonie este Antimisul pe care-l primesc de la episcop 
şi fără de care nimeni nu poate săvârşi Sfânta Euharistie.74 Desigur, parohia 
actuală nu mai coincide cu comunitatea eclesială primară, cu Biserica, care 
este mai mult decât parohia. Ca atare, numai în şi prin episcopul ei, parohia 
poate trăi întreaga plenitudine a Bisericii în Euharistie. Fără legătura 

                         
70 FELMY, op. cit., p. 225. 
71 AL. SCHMEMANN, Toward a Theology of concils, SVTQ, 4, 1964, pp. 7-12; mai pe 
larg FELMY, op.cit., pp. 220-223. 
72 AL. SCHMEMANN, „La notion de primat dans L’Eglise ortodoxe”, în La primauté de 
Pierre, p. 126. 
73 Preotul este săvârşitorul Liturghiei euharistice, păstorul şi conducătorul comunităţii, 
funcţii care în Biserica veche erau îndeplinite de episcopi (IDEM, Toward, p. 178). 
74 IDEM, Euharistia, Taina împărăţiei, trad. B. Răduleanu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 
1992, p. 100 sq. 
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parohiei cu episcopul, Euharistia ar înceta să fie lucrarea Bisericii, iar fără 
Euharistie, parohia ar înceta să fie Trupul lui Hristos. 

Schmemann, cum constatăm, a accentuat, în mod deosebit, 
dimensiunea eclesială şi eshatologică a Euharistiei ca taină a Bisericii şi a 
împărăţiei, dar a uitat dimensiunea ei duhovnicească.75 Apoi, dezvoltând 
eclesiologia pe triada Biserică – Episcop – Euharistie, Schmemann a 
accentuat prea mult rolul Bisericii locale, manifestată în Euharistie ca taină a 
Bisericii şi unităţii ei.76 De asemenea, el a arătat că în Euharistie, Biserica 
locală abia se manifestă şi se realizează ca organism divin – uman, ca Trup 
al lui Hristos în toată plenitudinea, în aceasta, ea posedând totul.77 Deci, 
numai în Euharistie e „taina unităţii” ca „unitate de sus”, dăruită nouă în 
Hristos prin Duhul Sfânt. Aceasta se referă, fireşte, la ceea ce face 
Dumnezeu, spre deosebire de „unitatea de jos”, pe care o căutăm şi „care, 
după Schmemann, este fără valoare, fiind ispita eretică a zilelor noastre”.  

Din cele scrise de părintele Schmemann constatăm că este departe de 
adevăr asupra acestui subiect, întrucât separă aspectul divin al unităţii 
Bisericii, ca dar de sus, desăvârşit în Mântuitorul Hristos, de cel uman, 
perfectibil, ca misiune permanentă de realizat a tuturor mădularelor şi a 
Trupului întreg, de a spori.78 El n-a înţeles cele spuse de Sfântul Apostol 
Pavel care sublinia clar că Biserica acţionează: „în lucru slujirii, spre zidirea 
trupului lui Hristos, până ce vom ajunge toţi la unitatea credinţei, la 
cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la 
măsura plinătăţii lui Hristos”.79 În atare caz, Mântuitorul Iisus Hristos 
Însuşi este desăvârşit în Trupul Său Tainic, dar încă nedeplin în mădularele 
Trupului Său eclesial. Această creştere în Domnul Hristos şi de zidire a 
tuturor în Trupul Lui, îi priveşte pe toţi membrii Bisericii, pentru că unitatea 
în credinţă şi adevăr nu se realizează determinist, numai de sus, prin simpla 
săvârşire a sinaxei euharistice, ci şi prin împreună strădania noastră, de 
punere în lucrare a darului unităţii primit în aceeaşi credinţă şi har. 

 
Eclesiologia comuniunii la Mitropolitul Ioan Zizioulas 
Mitropolitul Ioan Zizioulas este cel care a avut o abordare mai echilibrată de 

                         
75 Pr. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 1986. 
76 IBIDEM, pp. 103-104. 
77 În baza acestei concepţii el a vorbit despre primat, propunând recunoaşterea primatului 
petrin (IBIDEM, p. 145). 
78 Unitatea Bisericii este un dat ontologic, un dar divin, Biserica este cu adevărat Una în Hristos. 
79 Efeseni 4, 12-16. 
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preocupările lui Afanasiev referitoare la teoria eclesiologiei euharistice.80 
Mitropolitul a depăşit gândirea eclesiologică euharistică a lui Afanasiev, 
deşi şi el este până la un punct tributar al acestei teologii pentru că punea în 
evidenţă rolul Bisericii locale, arătând centralitatea Euharistiei în Biserica 
primară. Dar întrucât Afanasiev susţinea primatul papal pe linia priorităţii, 
Zizioulas a combătut teoria acestuia. Aşadar, pentru a pune în discuţie 
problematica eclesiologică Zizioulas vede relaţia dintre Euharistie şi 
Biserică ca un liant între Orient şi Occident, idei care l-au inspirat de altfel 
şi pe Afanasiev în elaborarea învăţăturii sale.81  

                         
80 Mitropolitul IOAN ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii în Euharistie şi în episcop în primele 
trei veacuri (1965); Fiinţa eclesială (1981), în care aduce unele corecturi şi dezvoltă 
aspecte noi, neatinse de predecesori. 
81 Pentru a vedea limpede aceste teorii este important să analizăm opiniile unor Sfinţi 
Părinţi şi teologi din Orient şi Occident referitor la aceste opinii: Teodor de Mopsuestia şi 
Sfântul Chiril al Alexandriei, în Orient, fericitul Augustin şi papa Leon, în Occident. 
Teodor de Mopsuestia scria că: „Prin hrana Sfintelor Taine... noi primim comuniunea cu 
Hristos, Domnul nostru... După cum toţi ne împărtăşim cu Trupul Domnului nostru... noi 
toţi devenim Trupul unic al lui Hristos. Astfel, prin aceste mijloace, noi suntem cu toţii în 
comuniune şi comunicare cu Capul nostru” (Omilia 16, 24, în R. TONNEAU şi R. 
DEVRESSE, Les homélies cathéchétiques de Théodore de Mopsueste, Rome, 1949, p. 
571). Sfântul Chiril afirma şi el că: „Biserica e numită Trupul lui Hristos şi noi toţi suntem 
mădularele lui... pentru că noi suntem uniţi în Hristos prin Sfântul Său Trup” (în Ioan 11, 
11; PG 74, 560). Fericitul Augustin afirma şi el: „Dacă voi sunteţi Trupul lui Hristos şi 
mădularele lui Hristos, atunci „semne” ale voastre (adică elementele euharistice) sunt 
puse pe Masa Domnului şi voi vă primiţi (în Euharistie) pe voi înşivă (mysterium vestrum 
in mensa Dominica positum est et mysterium vestrum accipitis)” (Omilia 272, PL 38,1246). 
Papa Leon sublinia într-una din Omiliile sale că: „Participarea la Trupul şi Sângele lui 
Hristos înseamnă că noi suntem transformaţi în ceea ce primim” (Omilia 63,7; PL 54, 
357C). În Apos, lăsând la o parte pe Thoma de Aquino şi Conciliul din Trent, ajungem în 
secolul XX unde menţionăm câţiva teologi precum Henri de Lubac, la catolici, şi Serghei 
Bulgakov, George Florovsky, Paul Evdokimov, Andrei Scrima, Părintele Dumitru 
Stăniloae, Ioan Karmiris, P. Trembelas şi Hriston Androuţsos, la ortodocşi. Toma de 
Aquino spunea că: „Eucharistia est sacramentum unitatis ecclesiasticae”. Şi „Res 
sacramenti est unitas corporis mystici” (Summa theologiae 3, 82, 2; 3, 73, 3).  „Mântuitorul 
nostru a lăsat în urma Sa în Biserica Sa Euharistia ca un semn al unităţii şi iubirii ei, în 
care El a dorit să Se asigure că toţi creştinii vor fi uniţi şi legaţi unul cu altul” (DS 1635 în 
H. DENZINGER şi A. SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum, definitiorum et 
declarationum de rebus et morum, Barcelona, Herder, 1976) (HENRI DE LUBAC, Corpus 
mysticum: l'ucharistie et l'Église au Moyen age-étude historique, Paris, Aubier, 1949). S. 
BULGAKOV, L'orthodoxie, Lausanne, 1980, p. 125; G. FLOROVSKY, „Le Corps du 
Christ vivant”, în La sainte Église universelle, Paris, 1948, p. 29, 36; PAUL 
EVDOKIMOV, L'Ortodoxie, Neuchatel, 1959, p. 126; Pr. prof. D. STĂNILOAE, Teologia 
dogmatică ortodoxă, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 1978, vol. 2, p. 208; I. N. KARMIRES, 
Abriss der dogmatischen Lehre der orthodoxen katholischen Kirche, în P. Brasiotis, Ed. 
Die Orthodoxe Kirche in griechischer Sicht, part one, Stuttgart, 1959, p. 91; I. N. 
KARMIRES, Orthodoxos ekklesiologia, Athens, 1973, p. 103, 179; P. TREMBELAS, 
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Mitropolitul Ioan Zizioulas, în studiul său „Biserica în Euharistie şi 
Episcopul” în primele trei secole, a încercat să corecteze eclesiologia 
euharistică a lui Afanasiev, transformând-o în ceea ce el va numi 
„eclesiologia comuniunii”. Această  idee a moştenit-o de la părintele George 
Florovsky cum că eclesiologia este doar un capitol din hristologie.82 Opinia 
lor poate fi considerată unilaterală pentru că nu aminteşte nimic despre 
lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, Cel Care face începutul vizibil al 
Bisericii la Cincizecime, când S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli. Deci, 
demersul lui Zizioulas este predominant hristocentric, fără pnevmatologie. 
Mai târziu, însă Zizioulas va adăuga la eclesiologia sa şi un capitol al 
pnevmatologiei, cu menţiunea că Biserica este şi trebuie să rămână „Trupul 
lui Hristos”. Prin urmare, faţă de Florovsky, Zizioulas este critic pentru că 
cel din urmă n-a oferit o soluţie la sinteza dintre hristologie şi 
pnevmatologie.83 Desigur, în această cheie pnevmatologică crede Zizioulas 
că poate justifica învăţătura lui Afanasiev.84 Pentru aceasta Mitropolitul va 
continua să dezbată această temă în studiul „Euharistie şi Catolicitate”, 
unde va vorbi despre anamneza euharistică ca fiind „o realizare 
existenţială, o re-prezentare a Trupului lui Hristos, revelându-ne existenţa 
Bisericii ca Trup al lui Hristos şi deci, catolicitatea ei constituind o realitate 
care depinde constant de Duhul Sfânt”.85 În această concepţie se prezintă 
clar menţinerea echilibrului lui Zizioulas între el şi Afanasiev cu privire la 
Biserica locală şi la Biserica universală.86 Prin urmare: „Nu poate fi 
concepută nici o prioritate a Bisericii universale peste Biserica locală în 
această eclesiologie (eclesiologia euharistică)... căci natura Euharistiei nu 
arată direcţia spre prioritatea unei Biserici locale, ci spre simultaneitatea 
amândurora, locală şi universală”.87 Mai precis, am spune noi, nu există o 
prioritate istorică ori ontologică a Bisericii universale asupra Bisericii 
locale, nici a Bisericii locale asupra celei universale. Deci, Biserica 

                                                               
Dogmatique de l'Église orthodoxe catholique, tr. P. Dumont, Paris, Desclée, 1966, p. 366; 
C. ANDROUTSOS, Symbolica, Craiova, 19 , p. 70.  
82 Vezi G. BAILLARGEON, Perspectives orthodoxes sur l'Église-Communion, p. 64. 
83 JOHN ZIZIOULAS, „Christ, the Spirit and the Church”, în Being as Communion: 
Studies in Personhoos and the Church, Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 
1985, p. 124. G. FLOROVSKY, „Christ and His Church. Suggestions and Comments”, în 
L'Église et les Église: neuf siècles de douloureuse séparation entre l'Orient et l'Occident. 
Etudes et travaux sur l'Unité chrétienne offerts à Dom Lambert Beauduin, Chevetogne, 
1954, vol. 2, p. 164. 
84 ZIZIOULAS, Christ, the Spirit, p. 126, 133. 
85 ZIZIOULAS, „Eucharist and Catholicity”, în Being as Communion, p. 161. 
86 Este de precizat faptul că Afanasiev, cum am văzut mai sus, a exclus orice idee de 
Biserică universală, vorbind numai de catolicitatea ori universalitatea, Bisericii locale. 
87 ZIZIOULAS, Christ, the Spirit and the Church, p. 133. 
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universală şi cea locală există simultan şi în mod necesar; amândouă posedă, 
cu necesitate o existenţă concretă pentru că amândouă sunt înrădăcinate în 
aceleaşi realităţi, şi anume în Duhul Sfânt, în Evanghelie şi în Taine.88 
Evident, constată că, referitor la formula lui Afanasiev, „Unde e Euharistia, 
acolo e Biserica”, Zizioulas adaugă că acest principiu „riscă să sugereze 
ideea că fiecare Biserică ar putea, independent de alte Biserici locale, să fie 
una, sfântă, sobornicească şi apostolească”. În consecinţă o Biserică locală 
trebuie să fie în comuniune cu alte Biserici locale deoarece Biserica locală 
nu e suficientă sieşi şi independentă, aşa cum susţinea Afanasiev. De 
asemenea, vorbind despre hirotonia unui episcop la care trebuia să ia parte 
doi sau trei episcopi din Bisericile învecinate, Zizioulas subliniază că aceşti 
episcopi vizitatori ar putea ei înşişi prezida la Euharistie în comunitatea care 
i-a invitat. Deci, şi aici slujirea episcopală este unită într-o manieră 
fundamentală, favorizând apariţia conciliarităţii episcopale, pe care a 
neglijat-o Afanasiev care nu prea era interesat de problema sinodalităţii.89  
De bună seamă, în susţinerea acestor idei lucrarea episcopului apare doar la 
slujirea Euharistiei. Astfel, spaţiul Bisericii locale, „Biserica de sat” ori 
„Biserica de oraş (cetate)”, cum le numeşte Zizioulas, este acoperit de 
episcopul celebrant al Sfintei Euharistii înconjurat de preoţi, diaconi şi 
credincioşi. Din punct de vedere istoric am accepta chiar şi această 
subliniere dacă ar fi într-un fel satisfăcătoare şi dacă nu s-ar pune întrebarea 
cum un episcop trebuia să supravegheze mai multe parohii, devenind 
conducătorul unei dieceze? La această chestiune Zizioulas răspunde scurt şi 
neconcludent că trecerea de la parohie la eparhie, în viaţa Bisericii locale, a 
dus la casarea eclesiologiei euharistice.90 Fără să aprofundeze realitatea cum 
că schimbarea de putere între parohie şi eparhie nu este atât de gravă pe cât 
pare, Zizioulas nu ia în considerare că o astfel de schimbare trebuia să se 
petreacă deoarece Biserica nu putea să rămână la nivelul unei comunităţi 
primare formată din puţini membri.91 Deci, identificarea Bisericii locale cu 

                         
88 The Roman Primacy within the Communion of Churches: French Joint Roman Catholic-
Orthodox Committee, tr. MICHAEL FAHEY, în „One in Christ”, nr. 24/1993, p. 157. 
89 J. ZIZIOULAS, „Eucharist and Catholicity”, în Being and Communion, p. 155. 
90 Iată ce spune Zizioulas: „Biserica Ortodoxă, cel puţin în înţelegerea mea, a optat pentru 
ideea potrivit căreia conceptul de Biserică locală e garantat de episcop şi nu de presbiter: 
Biserica locală ca o entitate cu deplin statut eclesiologic este dioceza episcopală şi nu 
parohia. Acţionând în această direcţie, Biserica Ortodoxă a adus în mod inconştient o 
ruptură în propria sa eclesiologie euharistică. Căci nu mai este posibil să pui sub ecuaţie 
celebrarea euharistică cu Biserica locală” (J. ZIZIOULAS, The Local Church in a 
Perspective of Communion, p. 251). 
91 Este de remarcat că la Zizioulas ceea ce apare ca �i „complicaţie” şi „ruptură” i se pare 
că arată mai degrabă slăbiciunea sau chiar eşecul conceptului de „eclesiologie euharistică”. 
În acest demers Zizioulas explică sistemul complex care este Biserica, arătând că această 
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comunitatea euharistică singură e o teorie simplistă şi fără temei 
eclesiologic.  

În legătură cu primatul papal şi cu slujirea lui în comuniunea 
Bisericilor, învăţătura lui Zizioulas nu se prezintă lămurit şi nici real. 
Concepţia Înaltpreasfinţiei Sale având o oarecare evoluţie în direcţia unui 
primat real între Biserică, cum reiese din citatul următor: „fiecare Biserică 
locală primeşte Evanghelia şi o re-primeşte constant prin slujirea 
episcopului care lucrează în comuniune cu credincioşii şi cu celelalte 
Biserici locale, în decizii conciliare prin preoţia universală”. Apoi adaugă la 
această afirmaţie: „nu trebuie ezitat de-a găsi o astfel de preoţie în Episcopul 
Romei”.92 Într-un alt studiu Mitropolitul de Pergam susţinea retoric: „Poate 
fi unitate a Bisericii fără un primat la nivel local, regional şi universal 
într-o eclesiologie a comuniunii? Noi credem că nu. Căci printr-un «cap», 
un fel de «primus», «cei mulţi», fie ei creştini individuali ori Biserici locale, 
pot vorbi cu o singură voce. Dar un «primus» trebuie să fie parte din 
comunitate... Fără un fel de instituţie care ar învăţa şi decide în mod 
autoritativ, nu poate fi unitate în Biserică. Dar deciziile finale ale unei 
astfel de instituţii trebuie testate prin recepţia lor de către comunităţi 
înainte ca acestea să aibă autoritate deplină şi adevărată”.93 

Deci, Mitropolitul Ioan Zizioulas, studiind modul cum s-a menţinut 
şi s-a păstrat în perioada apostolică şi patristică, identitatea între sinaxa 
euharistică şi Biserica locală, când s-a făcut trecerea de la Biserica dintr-un 
loc la Biserica episcopală sau dioceză, a criticat pe drept teoria lui 
Afanasiev, de a identifica parohia cu Biserica locală, întrucât aceasta este 
centrată pe episcop, pe când parohia transformă Biserica locală într-o unitate 
presbiterială. Deci, nu parohia, ci diocezele sau Bisericile episcopale trebuie 
să fie considerate Biserici locale care sunt, după el, „singurele organisme 
care pot fi numite Biserici din pricina Euharistiei episcopale” şi nu 
patriarhiile şi Bisericile autocefale ca structuri canonice administrative. 
Apoi, Zizioulas afirmă şi mai grav că „În starea de confuzie teologică ce 
domneşte în Ortodoxie, numim în general Biserici locale, Bisericile 

                                                               
„complicaţie” sau „ruptură” ar trebui să ne avertizeze că „eclesiologia euharistică” poate 
nu e teoria cea mai potrivită care să explice viaţa Bisericii. Nicăieri „eclesiologia 
euharistică nu a fost eclesiologia Bisericii primare”. 
92 J. ZIZIOULAS, The Theological Problem of Reception, în „One in Christ”, 21/1985, 
pp. 192-193. 
93 Mitropolitan IOAN ZIZIOULAS de Pergamon, „The Church as Communion: A 
Presentation on theWorld Conference Theme”, în THOMAS F. BEST şi GÜNTHER 
GASSMANN (eds.), On the Way to Fuller Koinonia: Official Report of the World 
Conference on Faith and Order, în „Faith and Order Paper”, 166, Geneva: World Council 
of Churches, 1994, p. 108. 
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autocefale”,94 la care adaugă că dioceza episcopală presupune existenţa unui 
sinod constituit din cel puţin trei episcopi, care hirotonesc şi instituie pe 
episcopul acelei dioceze şi în acelaşi timp, că dioceza episcopală este şi ea o 
unitate canonică administrativă integrată într-o Biserică locală.95  

Pentru rezolvarea acestei probleme eclesiologice Mitropolitul 
Zizioulas propune ca soluţie, pentru refacerea legăturii dintre dioceză şi 
parohie, Biserica Greciei, care, după părerea lui, a redus extensiunea 
diocezelor mari, creând dioceze mai mici cu mai mulţi episcopi care să-şi 
concentreze misiunea pe funcţia primordială a prezidării adunării 
euharistice.96 Deci, pornind de la ideea unde este Euharistia prezidată de 
episcop este Biserica deplină, el a arătat că în primele trei veacuri, fiecare 
Biserică locală era catolică, deplină, pentru că Euharistia cuprinde pe 
Hristos întreg, adunarea euharistică a credincioşilor şi Biserica întreagă.97 
Aceasta ar avea la bază, după Zizioulas, patru principii eclesiologice: 
conţinutul hristologic, dimensiunea pnevmatologică, unitatea deplină prin 
depăşirea tuturor diviziunilor şi deplinătatea slujirilor în Biserică.98 Fireşte, 
cel care cuprinde toate aceste caracteristici lăuntrice este Mântuitorul 
Hristos euharistic, iar elementul văzut este Euharistia şi episcopul în 
succesiune apostolică pentru că, unde este episcopul, acolo este plenitudinea 
în credinţă şi har.99 La acestea Zizioulas mai adaugă că, după apariţia 
ereziilor şi schismelor, Biserica locală nu era deplină numai prin Euharistie 
şi episcop, ci şi prin mărturisirea credinţei adevărate şi în comuniunea cu 

                         
94 I. ZIZIOULAS, Fiinţa Eclesială, trad. A. Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti 1996, p. 17. 
95 IBIDEM, pp. 255-258. După autor, statutul eclesial al parohiei rămâne una din 
problemele fundamentale de rezolvat ale eclesiologiei (p. 255); Pr. G. METALINOS 
(Parohia. Hristos in mijlocul nostru, trad. pr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 2004, p. 15) aduce 
precizări importante: În primele veacuri creştine Biserica dintr-un loc (Biserica „dintr-o 
casă”) se identifica cu parohia. Dumnezeiasca Euharistie era episcopocentrică, cu 
participarea la aceasta a întregului cler. Unitatea aceasta nu va fi perturbată atunci când 
începând cu secolul II, din raţiuni mai ales practice, la periferia episcopiei vor apărea 
parohiile, care vor fi presbiterocentrice, dar ele se vor crea în legătură indisolubilă cu 
episcopul. Parohia n-a apărut ca substitut al Bisericii episcopocentrice originare. Ele nu au 
fost niciodată înţelese ca unităţi euharistice independente în interiorul episcopiei, ci numai 
ca „ramuri organice ale ei”. Prezenţa episcopului la dumnezeiasca Euharistie locală nu va 
înceta niciodată să fie indispensabilă în sinaxa euharistică a fiecărei parohii. De aceea la 
fiecare dumnezeiască Euharistie, episcopul e pomenit îndată după sfinţirea Cinstitelor 
Daruri, ca şi cum ar fi prezent cu trupul la sinaxă. De altfel, orice preot săvârşeşte Liturghia 
împreună cu întreaga sinaxă a credincioşilor prin delegaţie de la episcop. 
96 ZIZIOULAS, op.cit., p. 256; IBIDEM, pp. 159-191. 
97 IDEM, Unitatea Bisericii în Euharistie şi în episcop în primele trei veacuri, Atena, 1965, 
p. 178. 
98 IBIDEM, p. 97. 
99 IBIDEM, pp. 110-111. 
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toate celelalte Biserici.100 Prin urmare, în Biserica veche „pentru 
participarea la comuniunea euharistică, mărturisirea credinţei ortodoxe a 
fost prezentă de la început şi s-a păstrat în Biserica de Răsărit”.101  

Un alt aspect esenţial din eclesiologia euharistică a Mitropolitului 
Zizioulas, pe lângă catolicitatea Bisericii în Euharistie şi episcop, este cel 
referitor la relaţia dintre Biserica locală şi celelalte Biserici. În virtutea 
acestui fapt, Biserica este locală şi universală în acelaşi timp, pentru că, în 
Euharistie îl are pe Mântuitorul Hristos întreg, dar nu separat ci în 
comuniune cu celelalte Biserici locale, în baza unităţii de credinţă şi în 
Sfintele Taine.102 Această învăţătură Zizioulas şi-a însuşit-o de la Sfântul 
Ciprian de Cartagina, după care, unitatea între Bisericile locale este unitatea 
episcopatului întreg: Episcopatus unus est. Numai acesta poate afirma 
egalitatea şi unitatea tuturor episcopilor, iar fiecare episcop în parte şi în 
comun este succesorul apostolilor. 

Nu încape îndoială că Mitropolitul Zizioulas a avut şi contribuţii 
importante în elucidarea problemei referitoare la structura Bisericii primare 
şi a ministerului săvârşitor al Euharistiei. Cum am văzut, el a propus în locul 
termenului de „eclesiologie euharistică”, care nu e cel mai potrivit, termenul 
de „eclesiologia comuniunii”,103 care şi el este un termen general. 

 
Gândirea părintelui Stăniloae asupra eclesiologiei soborniceşti deschise 
Gândirea părintelui Stăniloae asupra eclesiologiei euharistice şi a 
eclesiologiei comuniunii este mult diferită de cea a contemporanilor săi. 
Părintele Stăniloae este printre teologii ortodocşi care n-a fost de acord cu 
eclesiologia euharistică a lui Afanasiev. Pentru clarificarea acestei teorii, el 
a înfăţişat mult mai clar decât Zizioulas slăbiciunile acestei învăţături, 
reuşind să facă o sinteză între hristologie şi pnevmatologie, lucru pe care nu 
l-a putut realiza Mitropolitul Pergamului. 

Deci, părintele Stăniloae a pus în locul „eclesiologiei euharistice” 
conceptul de „sobornicitate deschisă”. Comentând studiul lui Afanasiev 
„Una Sancta”, părintele consideră că cele mai importante trei slujiri ale 
episcopului sunt: „predicarea adevărului”, „vegherea asupra credincioşilor” 
şi „celebrarea Euharistiei”.104 Este adevărat că slujirea euharistică este 
centrul vieţii liturgice creştine dar nu este singura slujire, cum sugerează 
Afanasiev. Cea mai mare importanţă o are în Biserică păstrarea adevărului 
                         
100 IBIDEM, p. 117. 
101 IDEM, Fiinţa eclesială, p. 19. 
102 IDEM, Unitatea Bisericii în Euharistie şi episcop, p. 139, 28. 
103 I. ZIZIOULAS, The Church as Comunion, SVTRQ, 1994, 38/1. 
104 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Biserica universală şi sobornicească, în 
„Ortodoxia”, nr. 2/1966, p. 169. 
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de credinţă, lângă care se aliniază imediat celebrarea Euharistiei, afirmă 
părintele Stăniloae. Datorită acestui fapt părintele realizează o sinteză între 
hristologie şi pnevmatologie mai bine decât orice alt teolog ortodox. În 
virtutea acestui fapt el a putut explica de ce e necesar ca celebrarea 
Euharistiei să fie combinată cu păstrarea adevăratei credinţe. Mergând pe 
această linie, părintele ajunge la punctul controversat al articolului lui 
Afanasiev, despre unirea între Bisericile locale, şi scoate la suprafaţă dubla 
contradicţie din argumentaţia lui Afanasiev. Pentru dovedirea erorilor lui 
Afanasiev, el sublinia că: „Afanasiev pare să vrea să acorde o anumită 
importanţă unirii între Bisericile locale. Totuşi, atunci când descrie această 
unire, pe de o parte, minimalizează importanţa ei, declarând că tot ce se 
întâmplă într-o Biserică locală se întâmplă în alte Biserici locale. Pe de altă 
parte, el invalidează teza asupra plenitudinii Bisericii locale, declarând că 
în fiecare Biserică locală, se întâmplă lucruri care nu au loc în alte Biserici 
locale; de aici, în opinia lui Afanasiev, e folositor pentru o Biserică locală 
să accepte ceea ce se întâmplă în alte Biserici locale”.105 Se ştie clar din 
istoria Bisericii că orice Biserică locală, oricât ar fi de mică, posedă 
plenitudinea eclesială, datorită faptului că nu rupe legătura cu ansamblul 
format din toate Bisericile locale. Altfel, „mica Biserică locală nu ar mai fi 
interesată de ceea ce se întâmplă în alte Biserici locale. Şi nici n-ar fi 
necesar pentru ea să primească mărturia Duhului locuind în ea, în legătură 
cu lucrările Aceluiaşi Duh locuind în alte Biserici locale”.106  

Din aceste afirmaţii rezultă că părintele Stăniloae subscrie ideii unei 
plenitudini eclesiale a Bisericii locale, dar numai în cadrul Bisericii 
Universale. Când Biserica locală menţine comuniunea şi aceeaşi credinţă cu 
toate celelalte Biserici locale atunci ea este deplină şi nu-şi pierde caracterul 
ei eclesial. Numai o Biserică locală izolată de alte Biserici locale îşi pierde 
caracterul ei eclesial, subliniază părintele Stăniloae. Ei bine, Afanasiev 
tocmai această realitate refuză s-o accepte, tratând problema Bisericii locale 
ca izolată de celelalte Biserici locale, fără să se recunoască între ele şi fără 
chiar să se excomunice, dacă este cazul.107 Desigur, părintele Stăniloae 
consideră că atunci când o Biserică locală se abate de la dreapta credinţă 

                         
105 IBIDEM, p. 170. 
106 IBIDEM, p. 171. 
107 Afanasiev spune că: „Refuzând să accepte un anumit act eclesial, Bisericile locale 
mărturisesc că acel act nu are loc în Biserica lui Dumnezeu” (AFANASIEV, Una 
Sancta, p. 456). Această stare confuză şi ezitantă este în sfârşit numită „slăbire a iubirii” 
între Bisericile locale. Deci, Afanasiev evită categoric termenul „excomunicare”, de vreme 
ce „din punctul de vedere al «eclesiologiei euharistice» asemenea «excomunicări» sunt 
imposibile: «o Biserică locală nu poate amputa altă Biserică locală de la Biserică, căci 
aceasta ar însemna că Biserica se excomunică pe sine»” (IBIDEM, p. 456). 
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apostolică comună tuturor Bisericilor locale, Duhul Sfânt, care este Duhul 
adevărului, îndeamnă pe celelalte Biserici locale să rupă comuniunea cu cea 
rătăcită. Acest proces are menirea de a evita pericolul răspândirii rătăcirii în 
întreaga Biserică, pregătind Biserica în cauză să revină la adevăr.108 Fericit, 
în acest context, este poziţia referitoare la lucrarea Duhului Sfânt, aceea care 
adevereşte clar diferenţa dintre părintele Stăniloae şi Afanasiev.  

După cum am spus mai sus, Afanasiev nu considera necesar să 
afirme rolul Duhului Sfânt în eclesiologia sa euharistică, crezând, probabil, 
cum susţine Zizioulas, că orice separare între hristologie şi pnevmatologie 
este transcendentă în Euharistie. Dimpotrivă, părintele Stăniloae prezintă o 
eclesiologie profund pnevmatologică, în care Duhul adevărului este 
Păzitorul credinţei apostolice a Bisericii. Apoi, părerii lui Afanasiev că 
„unde o comunitate euharistică e adunată în jurul episcopului ei, acolo este 
Biserica în mod integral”, părintele Stăniloae îi preferă cele spuse de Sfântul 
Irineu de Lyon: „Unde e Biserica, acolo e Duhul lui Dumnezeu şi unde e 
Duhul lui Dumnezeu, acolo e Biserica şi tot harul; şi Duhul este adevărul. 
Cei care nu participă în Duhul, nici nu se hrănesc la sânul mamei lor, nici 
nu beau din fântâna luminoasă izvorând din Trupul lui Hristos”.109 Din 
acest text, foarte intens al Sfântului Irineu putem să înţelegem că în gândirea 
sa darul credinţei Bisericii este o lucrare a Mântuitorului Hristos prin Duhul 
Sfânt care se adresează tuturor mădularelor Bisericii. Duhul lui Dumnezeu, 
aşa cum la începutul creaţiei a dat viaţă firii, tot aşa la Cincizecime a 
însufleţit întreg neamul omenesc, creând Biserica. Aceasta ne confirmă că 
numai în Biserică, darul Său poate fi păstrat, prin lucrarea Lui. Din acest 
motiv, Sfântul Irineu ne îndeamnă: „să păzim credinţa pe care am primit-o 
de la Biserică, căci sub înrâurirea lucrării Duhului lui Dumnezeu ca o 
comoară de preţ într-un vas frumos se întinereşte şi face să întinerească 
însuşi vasul în care este. Căci Bisericii i-a fost încredinţat darul lui 
Dumnezeu”.110 

Cum se ştie Sfântul Irineu al Lyonului, părinte din a treia generaţie 
de urmaşi ai Sfinţilor Apostoli (cel mai probabil pe linia Apostolului Ioan şi 
a ucenicului acestuia Policarp de Smirna), a condus o Biserică locală din 
Occident, în Galia romană. La el găsim principalele elemente care definesc 
slujirea învăţătorească a episcopatului în Biserică şi din care derivă 
autoritatea acestora în materie de credinţă. Aceste repere cruciale ne ajută să 
înţelegem cum era percepută această problemă deopotrivă în mediile 

                         
108 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Biserica universală şi sobornicească, p. 171, 193. 
109 SFÂNTUL IRINEU DE LYON, Adv. Haer. 3, 24, 1, PG 7, 966 A-C; Pr. prof. D. 
Stăniloae, Biserica universală şi sobornicească, p. 189.  
110 IBIDEM, III, 24, 1, p. 491. 
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creştine de factură grecească şi latină. Aşa că episcopul Bisericii lyoneze, în 
tratatul său polemic Contra ereziilor (Adversus haereses), enunţă principiul 
conformităţii şi verificării reciproce dintre credinţa şi practica de cult 
creştină, care avea drept miez Euharistia: „credinţa noastră este în 
conformitate cu Euharistia (consonans est sententia eucharistia) şi iarăşi 
Euharistia confirmă credinţa noastră (eucharistia confirmat 
sententiam)”.111 La acest criteriu subiectiv se adaugă şi criteriul obiectiv şi 
veridic al conţinutului acestora – episcopatul consacrat în succesiunea 
apostolică. Deci, continuă Sfântul Irineu: „pentru aceasta este nevoie să ne 
plecăm episcopilor care sunt în Biserică, adică celor care au succesiunea 
de la Apostoli (successionem habent ab Apostolis), după cum am arătat, 
adică celor care, împreună cu succesiunea episcopatului (episcopatus 
succesione) au primit şi darul adevărului (charisma veritatis certum) după 
buna plăcere a Tatălui”.112 Aflăm astfel că obiectul învăţăturii creştine nu 
poate fi decât lucrarea celor trei Persoane ale Preasfintei Treimi – Tatăl, 
Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt, iar acest conţinut 
constituie ceea ce Sfântul Irineu numeşte „canonul/regula Adevărului 
(regulam veritatis)”,113 pe care Biserica creştină o ţine, în contradicţie cu 
ereticii şi această regulă se verifică prin jertfa Euharistică. Este clar că, după 
Sfântul Irineu, doar în comuniunea Duhului Sfânt, Biserica primeşte şi 
transmite harisma adevărului şi infailibilităţii învăţăturii Sale. Ea se exprimă 
într-un mod adecvat prin slujirea episcopatului, organul său de manifestare, 
în fiecare Biserică locală şi prin comuniunea sinodală episcopală ecumenică, 
în Biserica universală şi numai ea „având în calitate de trup al lui Hristos, 
sălăşluit în ea, Duhul Sfânt (...), ea e singura în stare să cunoască pe 
Hristos şi toată lucrarea lui mântuitoare”.114 

Prin urmare, „Euharistia face Biserica” numai dacă este întru 
adevărul credinţei mărturisit de toate Bisericile. Astfel, spune părintele 
Stăniloae, când spunem: „să ne iubim unul pe altul, ca într-un gând să 
mărturisim”, urmează imediat mărturisirea de credinţă cu ceva timp înainte 
de epicleza din timpul Liturghiei Ortodoxe. Fireşte această rânduială n-a 
fost inserată fără rost în textul liturgic, ci tocmai pentru ca după împărtăşire 
credincioşii să poată cânta: „Am văzut Lumina cea adevărată! Am primit 
Duhul Cel ceresc! Am aflat credinţa cea adevărată! Nedespărţitei Sfintei 
Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi”.115  
                         
111 „Nostra autem consonans est sententia eucharistia, et eucharistia rursus confirmat 
sententiam nostram” (Adv. Haer. IV, XVIII, 5, PG 7, Paris, 1857, 1028). 
112 Adv. Haer. IV, 26, 2, PG 7, 1053. 
113 Adv. Haer. I, 22, 1, PG 7, 669. 
114 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, p. 189. 
115 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă, Ed. 
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Cât priveşte primatul în Bisericile locale, părintele Stăniloae, 
consideră că este pur administrativ şi funcţional, datorită faptului că toate 
Bisericile locale sunt egale şi nici măcar una singură dintre ele nu poate 
avea o unire privilegiată cu Mântuitorul Hristos, faţă de celelalte. Episcopul 
primat avea doar rolul de întâistătător al colegiului episcopal, motivat de 
„facilităţi umane, culturale, administrative, fiind onorat de centrul politic în 
care-şi afla reşedinţa”.116 

Referitor însă la conceptul de sobornicitate deschisă, părintele 
Stăniloae consideră că Pogorârea Sfântului Duh, la Cincizecime este 
evenimentul care a pecetluit naşterea Bisericii. În acest moment Duhul 
Domnului a infuzat Bisericii un mod comun de gândire care face pe 
credincioşi să se înţeleagă unul cu altul în ciuda diferenţelor de expresie 
care pot exista între ei.117 Tocmai această lucrare a Duhului face ca Biserica 
să fie opusul Turnului lui Babel. Aşa că modul comun de gândire al 
poporului lui Dumnezeu, episcop, clerici şi credincioşi, simbolizează 
unitatea în diversitate pe care Biserica trebuie să o arate în iubire, indiferent 
de limba pe care credincioşii o vorbesc. Acest fel de a trăi în Biserică a fost 
denumit de părintele nostru „sobornicitate deschisă”,118 fiind un concept 
care deschide spre dialog şi spre unitate în diversitate. Prin cuvântul 
„sobornicitate” părintele Stăniloae vrea să spună că este vorba despre a treia 
însuşire a Bisericii, universală sau catolică, prezentă în Simbolul de credinţă 
niceo-constantinopolitan. Semnificaţia termenului de sobornicitate se referă 
mai degrabă la viaţa interioară a Bisericii decât la extensia sa geografică. În 
atare caz, Duhul Sfânt ca „Duh al comuniunii” ţine împreună pe toţi 
membrii Bisericii fără a-i determina să formeze o singură parte. „În acest 
sens, subliniază părintele Stăniloae, sobornicitatea poate fi exprimată ca şi 
comuniune”. Deci, „sobornicitatea nu e unitate pur şi simplu; e un anumit 
fel de unitate. Este unitatea unui întreg în care părţile constitutive nu sunt 
distincte, nu e o unitate a unui grup care e ţinut împreună printr-o comandă 
exterioară, sau formată dintr-o uniune de entităţi uniforme existând una 
lângă alta. Sobornicitatea nu e nimic din toate acestea. Este distinctă de-o 

                                                               
Mitropolia Olteniei, Craiova, 1986, p. 399. 
116 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Biserica universală şi sobornicească, p. 194. 
117 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Duhul Sfânt şi Sobornicitatea Bisericii, în  „Ortodoxia”, 
nr. 1/ 1967, p. 35. 
118 Lucian Turcescu crede că cel puţin trei factori l-au condus pe părintele Stăniloae să 
formuleze conceptul numit de el „sobornicitate deschisă”: 1) înţelegerea sa asupra 
sobornicităţii; 2) ideea că darurile în Biserică, în varietatea lor, se completează unul pe altul 
pentru a „satisface orice nevoie spirituală a credincioşilor şi a întregii Biserici” şi 3) o 
noţiune pe care el a folosit-o pentru prima oară în 1969 sub influenţa mişcării ecumenice 
numită „intercomuniune spirituală” (trad. de Drd. Ioan Istrati). 
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unire nediferenţiată prin faptul că e o unire de un anumit fel, o unitate a 
comuniunii... Unitatea comuniunii e singura unitate care e conformă cu 
demnitatea persoanelor cuprinse în uniune. E singura uniune care nu 
subordonează o persoană alteia sau în care instituţia nu e concepută ca 
ceva extern sau superior sau represiv pentru persoanele implicate în ea”.119 
Această concepţie are la bază gândirea Sfântului Pavel referitoare la 
mulţimea variată a darurilor. De asemenea, această învăţătură, despre 
complementaritatea de daruri, a fost folosită şi de mulţi Sfinţi Părinţi ai 
Bisericii noastre. Cu toţii au arătat că Duhul Sfânt imprimă în credincioşi 
convingerea că darurile fiecăruia există spre binele altora, Duhul fiind 
legătura spirituală dintre oameni, forţa integratoare care uneşte întregul, 
puterea de coeziune în comunitate. Categoric, numai relaţia harică dintre 
oameni este singura formă de comuniune care promovează rugăciunea 
comună, studiul şi acţiunea în lucrarea faptelor bune. Această sinergie 
spirituală e necesară „aşa încât Sfântul Duh să multiplice «conexiunile» 
între Biserici; prin aceste conexiuni, viaţa în Hristos în Bisericile noastre 
putând fi transmisă de la o Biserică la alta, ele devenind din ce în ce mai 
asemănătoare”.120 

Dar, sobornicitatea deschisă, promovată de părintele Stăniloae, arată 
şi că fiecare gândire teologică este binevenită dacă oferă anumite 
perspective teologice valide. În felul acesta sobornicitatea reuneşte pe 
fiecare creştin în parte aducând înţelegerea lui asupra realităţii divine 
revelate pentru a se integra în pleroma realităţii umane văzută în lumina 
revelaţiei divine. Astfel, ei îşi împărtăşesc convingerile cu alţii, fiecare 
participând la înţelegerea tuturor.121 Datorită acestei chemări divine, toţi 
creştinii trebuie să fie conştienţi că această cale de exprimare este posibilă şi 
necesară, cu atât mai mult că ea „indică ceva din existenţa lui Dumnezeu”. 
Deci, prin deschiderea către alţii, înţelegerea unuia e îmbogăţită şi astfel se 
obţine o înţelegere mai simfonică, fără să fie uniformă şi monocoloră a 
realităţii universale şi divine.122 Chiar dacă se vorbeşte despre o 
„sobornicitate deschisă” aceasta nu înseamnă că slăbiciunile sistemelor de 
gândire nu trebuiesc criticate.123 Pe de altă parte, „sobornicitatea deschisă” 
are marele rol de a aranja ca înţelegerile diferite ale învăţăturilor 

                         
119 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Teologia euharistică, în „Ortodoxia”, nr. 2/1969, p. 361. 
120 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Sobornicitate deschisă, în „Ortodoxia”, nr. 3/1971, pp. 165-180. 
Adjectivul „spiritual” din sintagma „intercomuniune spirituală” arată ceva de natură 
imaterială ce are loc în această intercomuniune. Această intercomuniune spirituală, fireşte, 
e diferită de intercomuniunea sacramentală cu atât mai puţin de ospitalitate euharistică. 
121 IBIDEM, p. 172. 
122 IBIDEM, p. 179. 
123 IBIDEM, p. 173. 
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scripturistice să apară mai degrabă complementare decât contradictorii. În 
acest context Părintele Stăniloae recunoaşte că „Sfânta Scriptură conţine o 
diversitate de sensuri, uneori complementare iar alteori chiar 
contradictorii, dar Scriptura trebuie să fie înţeleasă ca un întreg”.124 
Aşadar, conceptul de „sobornicitate deschisă” e instrumentul potrivit pentru 
a stimula un dialog autentic fără a cădea în riscul relativismului doctrinar.125  

În concluzie, eclesiologia euharistică a fost primită cu mult 
entuziasm în spaţiul teologiei ortodoxe de teologi, precum: J. Meyendorff, 
Boris Bobrinskoy, P. Evdokimov, G. Metallinos, Ion Bria, etc. Aceştia au 
apreciat teoria ca fiind de o importanţă fundamentală pentru definirea 
Bisericii.126 Dar a provocat şi critici din partea altor teologi ortodocşi, care 
au semnalat o serie de deficienţe şi lipsuri, ceea ce a dus la corectarea unora 
dintre acestea chiar de către promotori. Alţi teologi ortodocşi au formulat 
serioase rezerve, socotind tezele acestora, „teorii eclesiologice neîntemeiate 
şi inacceptabile”,127 îndeosebi din cauza lipsei mărturisirii credinţei 
adevărate şi a recunoaşterii primatului papal. La o analiză serioasă şi 
obiectivă, multe dintre obiecţiile şi rezervele formulate s-au dovedit a fi 
juste şi binevenite, toate contribuind la o mai bună înţelegere a problemei. 

Între aspectele pozitive ale acestei eclesiologii, amintim 
redescoperirea unor dimensiuni şi sensuri originare uitate. A atras atenţia 
asupra importanţei Sfintei Liturghii şi înţelegerii mai bine a sinaxei 
euharistice primare în relaţia Hristos–Euharistie–Biserică şi revenirea la 
practica împărtăşirii credincioşilor prezenţi la sinaxa euharistică duminicală, 

                         
124 IBIDEM, p. 166. Interpretarea legitimă a acestor sensuri, spune părintele, trebuie făcută 
în Biserică prin practica sobornicităţii cu scopul de-a evita ereziile care se nasc dintr-o 
anumită unilateralitate în interpretare. Erezia (din grecescul heresis) reprezintă actul de 
alegere a unui anumit aspect aparţinând unei realităţi complexe în defavoarea tuturor 
celorlalte aspecte. Astfel, după părintele Stăniloae „erezia implică o negaţie, o îngustare, o 
sărăcie a realităţii teologice bogate şi complexe”. 
125 Evident, dacă s-ar lua în considerare bogăţia sensurilor conţinute în acest concept, am 
ajunge efectiv la stadiul în care dialogul dintre creştini ar intra în lucrarea voită de Duhul 
Sfânt în procesul apropierii pe care Dumnezeu o voieşte, ca toţi să fie una, şi creştinii o 
caută. 
126 J. MEYENDORFF, Teologia Bizantină, trad. A. Stan, Bucureşti 1999, p. 276: 
„Euharistia este cheia eclesiologiei”. B. BOBRINSKOY, Taina Bisericii, p. 53, 105-108, 
143-148: P. EVDOKIMOV, Ortodoxia, trad. P.S. Irineu Popa, Bucureşti, 1996, pp. 140-143; 
G. METALLINOS, op.cit., pp. 13-15; I. BRIA, Introducere în eclesiologia ortodoxă, în 
„Studii Teologice” (ST), nr. 7-10/1976, p. 700: „Definiţia euharistică a Bisericii este de o 
importanţă fundamentală”; IDEM, Eclesiologia Comuniunii, în ST 9-10, pp. 669-681 ş.a. 
127 P. TREMBELAS, Teorii inacceptabile despre Unam Sanctam, în „Ekklisia”, Atena, 1964, 
nr. 7-13 sq; D. STĂNILOAE, Biserica universală şi sobornicească, în „Ortodoxia”, nr. 2/1962, 
pp. l67-198; L. TURCESCU, op.cit., pp. 216-231, deşi critic autorul recunoaşte şi unele părţi 
pozitive (p. 220, 231). 
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aşa cum a fost ea în perioada apostolică. Dar şi aceasta a iscat discuţii 
aprinse cu argumente pro şi contra în teologia, viaţa şi spiritualitatea 
ortodoxă, încă din secolul al XVII-lea, şi discuţiile sunt departe de a fi 
încheiate şi la Athos. În reconsiderarea funcţiei eclesiale a Euharistiei, ca 
taină a unităţii Bisericii, ea a fost recunoscută ca şi comuniune deplină cu 
Mântuitorul Hristos şi întreolaltă şi semn anticipat al împărăţiei şi unităţii  
eshatologice a tuturor, în Trupul Său Tainic. S-a pus în lumină şi s-a 
evidenţiat importanţa Bisericii locale, ca Biserică una deplină. S-au 
reconsiderat structurile şi slujirile Bisericii din perspectiva sinaxei 
Euharistice. 

Principalele obiecţii aduse acestei teorii au fost că mutarea centrului 
de identitate al Bisericii de la hristocentrismul eclesial la centralitatea 
Euharistiei, a substituit oarecum centralitatea Mântuitorului Hristos.128 
Domnul slavei nu-şi pierde centralitatea nici în iconomia mântuirii, nici în 
Sfintele Taine care ne unesc cu El, dar nu se substituie Lui. O eroare 
fundamentală este aceea că s-a desprins comuniunea euharistică de 
mărturisirea credinţei adevărate, minimalizând divergenţele doctrinare şi 
militante în favoarea intercomuniunii şi în recunoaşterea primatului papal,129 
Euharistia devenind astfel principala legătură între ortodocşi şi catolici. 
Afirmarea că Euharistia face Biserica, deşi după Sfântul Vasile cel Mare, 
Duhul Sfânt este Cel care zideşte Biserica şi face prezent pe Mântuitorul 
Hristos în Ea, a făcut ca Euharistia să rămână un simplu act eclesial săvârşit 
de Biserică.130 O altă eroare constă în faptul că toate atributele Bisericii 
universale, de una, sfântă, sobornicească şi apostolică, au fost transferate 
Bisericii locale, care este deplină însă, numai prin păstrarea unităţii 
dogmatice, liturgice şi canonice cu toate celelalte Biserici locale. Apoi, 
eclesiologia comuniunii şi eclesiologia euharistică n-au putut găsi o soluţie 
mulţumitoare problemei apariţiei parohiei ca adunare euharistică prezidată 
de episcop şi de preot, dar căreia îi lipsesc elementele esenţiale ale Bisericii, 
precum şi a relaţiei parohiei cu dioceza episcopală şi a diocezei cu sinodul 
episcopilor de care depinde. Accentuând funcţia episcopului de prezidare a 
Euharistiei, s-a eludat rolul său în păstrarea dreptei credinţe, în păzirea 
credincioşilor şi menţinerea comuniunii cu toţi episcopii. La aceasta se 
adaugă, tendinţa de a prezenta determinist unitatea euharistică a Bisericii ca 

                         
128 D. POPESCU, Ortodoxie şi contemporaneitate, Bucureşti, 1993, p. 96. 
129 D. STĂNILOAE, op.cit., pp. 184-189; IDEM Teologia dogmatică ortodoxă, vol. III, 
Bucureşti, 1978, p. 208; IDEM, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, 
Craiova 1986, pp. 397-399. 
130 IDEM, Biserica universală, pp. 186-189; IUSTIN POPOVICI, Dogmatique de L’Eglise 
Orthodoxe, vol. IV, Lausanne, 1997, p. 108; D. RADU, Caracterul eclesiologic al Sfintelor 
Taine, Bucureşti, 1978, p. 162. 
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dar de sus, uitând că pe latură umană, unitatea Bisericii este şi o misiune de 
realizat, de a ajunge toţi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, la unitatea 
credinţei şi deplinătatea lui Hristos. 

Promotorii teoriei eclesiologiei euharistice, cum vedem, au readus în 
discuţie o serie de probleme de mare interes în teologia contemporană, 
privind: importanţa sinaxei euharistice, unitatea şi plenitudinea Bisericii 
locale în Euharistie, relaţia între Euharistie, episcop şi ministerul săvârşitor, 
structura ierarhicsinodală a Bisericii, primatul şi colegialitatea episcopilor 
ş.a. Evident relaţia Euharistie şi Biserică presupune adâncirea şi a altor 
probleme în dialogurile teologice cum sunt: înţelegerea Euharistiei ca taină 
şi jertfă de laudă, mulţumire şi preamărire; relaţia Hristos, Duhul Sfânt şi 
Biserica organ de mântuire şi Stâlp de întărire a Adevărului; prezenţa reală a 
Mântuitorului Hristos în Euharistie prin lucrarea Duhului Sfânt; natura 
harului Duhului Sfânt (ca energie necreată, creată sau graţiere); consensul 
deplin în privinţa conţinutului credinţei comune care determină înţelegerea 
dreaptă a Euharistiei şi a prezenţei Domnului Hristos, fiindcă numai unde 
este credinţa adevărată este şi Euharistia adevărată.  

Deşi termenul de eclesiologie euharistică nu pare cel mai nimerit 
pentru a exprima întreaga bogăţie de sensuri a tainei Bisericii, nu se pot 
trece însă cu vederea elementele pozitive aduse în discuţie de către 
reprezentanţii acestei teorii, precum şi importanţa dezbaterilor serioase pe 
care le-a provocat. Acestea au dus la o mai bună înţelegere şi limpezire a 
diferitelor aspecte legate de unitatea deplină a credincioşilor în Mântuitorul 
Hristos şi întreolaltă în sinaxa euharistică. Dacă astăzi nu este posibilă 
comuniunea eclesială deplină în credinţă şi în Taine, în Biserica una, rămâne 
însă deschisă calea „comuniunii spirituale” de care vorbea părintele 
Stăniloae, în studiul său Sobornicitate deschisă, o comuniune în care ne 
putem împărtăşi părerile şi îmbogăţi spiritual reciproc, în locul unei false 
intercomuniuni, după care fiecare rămâne în Biserica sa, la fel de despărţit 
de ceilalţi, ca şi înainte. 

Toate aceste obiecţii legitime şi altele, au avut şi un rol benefic, 
conducând la regândirea mai aprofundată a nucleului pozitiv al eclesiologiei 
euharistice în teologia contemporană şi la relansarea dialogului teologic 
interconfesional. 
 
Concepţia eclesiologică a Conciliului Vatican II şi lipsurile acesteia din 
punct de vedere ortodox 
În Apus aceste idei eclesiologice expuse mai sus au cunoscut foarte repede 
un larg ecou mai ales în dialogul contemporan.131 Temele centrale ale 

                         
131 FELMY, Dogmatica experienţei, p. 208, 304. 
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acestei eclesiologii au fost dezbătute într-o serie de monografii şi teze de 
doctorat.132 Cum era de aşteptat aceste idei au intrat şi în preocupările 
Conciliului II Vatican şi în alte documente papale ulteriore şi mai recente.133 
În reacţiile unor teologi catolici chiar se atrage atenţia că e necesar să se 
treacă acum de la „papalitatea centralizatoare” la „papalitatea în 
comuniune” şi să se afirme colegialitatea episcopală şi sinodalitatea.134 Deşi 
discuţiile despre primatul petrin se poartă astăzi într-un context nou dar încă 
fragil, creştinii au şansa abordării acestor viziuni lărgite referitoare la 
eclesiologia comuniunii, ca fiind singura speranţă în viitor. 

Aşadar, expresia „eclesiologia comuniunii” este folosită în textele 
Vatican II în mod surprinzător întrucât ştim că pnevmatologia n-a fost 
privilegiată în documentele conciliului. Deci, deşi documentele vorbesc 
despre comuniune, totuşi este inexplicabil cum ignoră aspectul 
pnevmatologic care stă la baza comuniunii eclesiale. În dinamica Bisericii 
romano-catolice, Conciliul II Vatican a marcat fundamental întreaga 
dinamică eclesiologică creştină. Este de reţinut că până la Vatican II, 
eclesiologia dominantă era aceea a unei Biserici exclusiv hristocentrice. 
Mântuitorul Hristos a fondat Biserica ca instituţie juridico-ierarhică, o 
societate perfectă, unde există o distincţie clară, fondată pe un drept divin, 
între clerici şi laici. Vatican II a încercat să împace taberele divizate 
aducând un compromis în ceea ce priveşte textele despre Biserică. Cât 
priveşte raportul dintre Biserica Catolică şi celelalte Biserici s-a mers pe 
formula „întrerupere a comuniunii”, fără să definească explicit conceptul de 
comuniune. O observaţie atentă a textelor ne atrage atenţia că nu există o 

                         
132 Între autorii mai importanţi amintim: PETER PLANK, J. M. TILLARD, JEAN RIZAL, 
GOETIAN BAILLARGEN, PAUL M.C. PARTLAND etc., precum, şi Pr. TOMA 
CORNEL, Eclesiologia euharistică în teologia ortodoxă contemporană. Teză de doctorat, 
Cluj-Napoca, 2001, 320 p. (mss.). 
133 De exemplu, în enciclica papei Ioan Paul al II-lea: Ecclesia de Euharistia din 13 Aprilie 
2003. Într-un raport oficial, la 20 de ani de la Conciliul II Vatican în 1985, se proclamă 
„eclesiologia comuniunii ca fiind ideea centrală şi fundamentală a documentelor 
Conciliului”, dar în documentul Comunionis notio (1992), se încearcă surprinzător o 
articulare a papalităţii în „însăşi misterul Euharistiei” susţinându-se că Biserica universală 
„precede ontologic şi temporal Bisericile particulare, care se nasc în ea şi din ea şi îşi 
primesc eclesialitatea lor de la ea”. În declaraţia Primatul în misterul Bisericii (1998) se 
spune clar că, primatul papal universal şi primatul episcopal local sunt două slujiri şi puteri 
de drept divin înscrise în inima oricărei Euharistii locale! 
134 CARDINALUL KASPER, în raportul său din noiembrie 2001, despre Mişcarea 
ecumenică, Situaţia actuală şi o viziune pentru viitor, revine la teza catolică clasică: 
comuniunea eclesială nu e creată nici numai de cuvântul Scripturii, nici numai de Euharistie 
şi episcopat. Biserica nu este, în primul rând, o realitate locală. Biserica, una şi universală, a 
lui Hristos este reală în comuniunea Bisericilor locale dar e dată anterior şi subzistă în 
Biserica Romano-Catolică. 
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anumită coerenţă între documentele cu privire la comuniunea eclesială, cu 
toate că se vede un progres clar în teologia lor eclesială. Am putea totuşi să 
spunem că noţiunea de comuniune eclesială este o idee implicită, schiţată de 
Vatican II, iar cristalizarea acestei viziuni nu are loc decât în epoca post 
conciliară, odată cu dezvoltările teologice şi sinodale ulterioare.135 Oricum 
s-ar spune, majoritatea teologilor sunt de acord că anumite puncte din 
eclesiologia Vatican II reprezintă o indubitabilă turnură în viziunea asupra 
Bisericii, sub toate aspectele ei. Astfel, întâlnim în documentele acestui 
conciliu poziţia catolică în problema unităţii şi importanţa noii viziuni 
comunionale ca o „cheie a deschiderii sale ecumenice”. Textele acestei 
reuniuni disting între deplina comuniune în cadrul Bisericii catolice şi 
comuniunea imperfectă cu celelalte Biserici şi comunităţi eclesiale. În 
această prezentare ambiguă teologia catolică a reaşezat pe noi fundamente 
raportul între Roma şi restul Bisericii, între papă şi episcopi, între Biserica 
universală şi cea locală.136 Datorită acestui fapt, Vatican II n-a reuşit să facă 
sinteze între Biserica societate şi Biserica comuniune.137 

Deci, comuniunea cu Dumnezeu este prima accepţiune a termenului 
ce arată că oamenii sunt în relaţie cu Creatorul lor. Desigur, şi în această 
privinţă conciliul are aceeaşi abordare juridică, Biserica fiind văzută ca o 
„societate constituită şi ordonată”, sau „societate juridică ordonată”. 
Biserica ca taină este semn şi instrument al comuniunii cu Dumnezeu şi a 
oamenilor între ei. În Duhul avem acces la Tatăl prin Fiul, pentru a fi părtaşi 
astfel naturii divine. Comuniunea este participare la viaţa divină prin cuvânt 
şi taine: „În frângerea Pâinii euharistice, făcându-ne realmente părtaşi de 
Trupul Domnului, suntem ridicaţi la comuniunea cu El şi între noi”. Datorită 
acestei eclesiologii, Biserica este taină universală a mântuirii care găseşte în 
Dumnezeu Cel întreit sursa şi modelul eclesial al oricărui dinamism 
mântuitor. Astfel Biserica universală se înfăţişează ca popor reunit în 
comuniunea Preasfintei Treimi, a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. 
Aceasta este taina sfântă a unităţii Bisericii în Mântuitorul Hristos şi prin El, 
sub acţiunea Duhului Sfânt ce realizează diversitatea darurilor. Supremul 
model şi principiu al acestei taine este unitatea, în Treimea Persoanelor, a 
unicului Dumnezeu Tatăl şi Fiul în Duhul Sfânt. 

Putem observa, din această analiză, o constantă în aproape 
majoritatea textelor conciliare că teologia romano-catolică post-conciliară 
                         
135 WALTER KASPER, La théologie et l’Eglise, Cerf, 1990, p. 393. 
136 K. WALF, „Lacunes et ambiguïtes dans l’ecclésiologie de Vatican II”, în Les Eglises 
après Vatican II”, actes du colloque international de Bologne – 1980, Beauchesne, 1981, 
p. 218. 
137 Y. CONGAR, Le Concile de Vatican II, Son Eglise, Peuple de Dieu et Corps du Christ, 
în colecţia „Théologie Historique”, nr. 71, Beauchesne, 1984, p. 82. 
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subliniază fundamentul trinitar al eclesiologiei, încercând să iasă din 
hristomonismul excesiv pe care se centrase în ultimele secole.138 Odată cu 
teologia Trupului tainic al Domnului, Biserica recentrează situarea sa în 
raport cu Mântuitorul Hristos. De fapt, conceptul de comuniune permite 
depăşirea cel puţin teoretică a strictei identităţi între membrii Trupului 
Domnului Hristos cu membrii Bisericii. Vatican II a refuzat să identifice 
Biserica cu întruparea continuă a Mântuitorului Hristos, centrând-o 
trinitar.139 Este vorba de o revizuire de atitudine, o reconsiderare a imaginii 
pe care catolicii o aveau despre ea însăşi, ceea ce o constituie nefiind numai 
ierarhia ci întreg poporul lui Dumnezeu în marş prin istorie către eshaton. Se 
ia astfel o distanţă faţă de gândirea augustiniană care identifica Biserica cu 
Împărăţia, o conştientizare a istoricităţii acestei Biserici, de unde afirmarea 
publică şi oficială a nevoii de reformă permanentă. Biserica nu mai 
constituie locul unde creştinii se mântuiesc de lume, de istorie, ci locul în 
care trăiesc în comuniune. Astfel, comuniunea cu Dumnezeu realizată prin 
Sfântul Duh este baza acestei comuniuni care este Biserica. Duhul uneşte 
Biserica în comuniune şi în slujire, Biserica fiind comunio-unitate cu 
Dumnezeu şi între membrii Bisericii. Datorită acestui fapt comuniunea este 
constitutivă Bisericii şi de aceea putem vorbi de o ontologie a comuniunii. 
În comuniunea lor spirituală, membrii Bisericii experiază unitatea, Duhul 
fiind Cel ce adună pe creştini în Hristos. Duhul adună oamenii în 
comuniune, creează în fiecare credincios un sentiment de apartenenţă la toţi 
ceilalţi, certitudinea că darurile fiecăruia există pentru ceilalţi; Duhul este 
legătura spirituală care lucrează între oameni, „forţa integratoare care 
uneşte totul, puterea de coeziune în comunitate”.140 În felul acesta 
pnevmatologia aduce, deci, hristologiei dimensiunea comuniunii prin care 
putem vorbi de „Mântuitorul Hristos ca având un «trup», adică să vorbim 
de eclesiologie, de Biserica ca Trup al Lui”.141 

Vatican II a reprezentat şi o puternică recentrare hristologică care n-a 
putut asigura o articulare corectă între hristologie şi pnevmatologie. 
Stabilirea unei coeziuni între hristologie şi pnevmatologie în teologia 

                         
138 W. KASPER, Le mystère de la Sainte Eglise. Un rappel ecclésiologique au soir d’un 
„siècle de l’Eglise”, în „L’Eglise à venir”, mélanges offerts à Joseph Hoffman, études 
réunis par M. Dénéken, Cerf, 1999, p. 328. 
139 Lumen Gentium, Constituţia dogmatică despre Biserică adoptată de Conciliul Vatican II 
(1964) (LG) 4, 17, 26. G. ALBERIGO, L’Eglise en tant que comunion, Histoire du Concile 
Vatican II, tome IV, Cerf, 2003, p. 758. 
140 D. STĂNILOAE, Prière de Jésus et expérience du Saint-Esprit, în col. „Théophanie”, 
Desclée de Brouwer, 1981, p. 99. 
141 JOHN ZIZIOULAS, Christologie, pneumatologie, et institutions ecclésiales. Un point 
de vue orthodoxe, în „Les Eglises après Vatican II”, vol.cit., p. 138. 
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Bisericii este fundamentală tocmai pentru că există o înţelegere corectă a 
unei eclesiologii a comuniunii, pentru că nu există o separare a lucrării 
Mântuitorului Hristos de cea a Duhului, fapt ce ar face imposibilă koinonia 
în cadrul Bisericii. Această relaţie între iconomia lui Hristos şi cea a 
Duhului face comuniunea să fie deplină. Sfântul Duh ne adună în Trupul 
tainic al Domnului, iar Mântuitorul Hristos, luând firea noastră din 
Preacurata Fecioara Maria se dă pe Duhul Sfânt. În felul acesta 
pnevmatologia este ontologic constitutivă hristologiei, ceea ce face ca 
Biserica să fie una, sfântă, sobornicească şi apostolică. 

Eclesiologia Conciliului II Vatican aduce, pe lângă învăţătura că 
Biserica este taină a împărăţiei, încă alte două: Biserica ca popor al lui 
Dumnezeu şi comuniunea ierarhică eclesială. Din acest unghi de vedere 
există o comuniune orizontală ce se realizează între credincioşi şi între 
Bisericile locale în cadrul Bisericii universale. Există, apoi, o convergenţă 
verticală aceea a comuniunii ierarhice. Astfel, comuniunea credincioşilor 
devine comuniunea poporului lui Dumnezeu, un capitol între Biserica ca 
taină şi expunerea comuniunii ierarhice. În acest context toţi credincioşii 
răspândiţi pe suprafaţa pământului se află în comuniune unii cu alţii în 
Duhul Sfânt. În virtutea acestei catolicităţi, fiecare parte comunică celorlalte 
şi întregii Biserici darurile proprii, astfel ca întregul şi fiecare parte să 
sporească prin contribuţia tuturor celorlalte spre plinătatea în unitate. Astfel, 
membrii Bisericii sunt chemaţi să-şi împărtăşească unii altora bunurile, iar 
cuvintele apostolului sunt valabile şi pentru fiecare Biserică în parte: 
„Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit, ca nişte 
buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu”.142 Ca atare, 
Mântuitorul Hristos, înălţat pe Cruce şi înviat din morţi, a trimis pe Duhul 
Sfânt peste Sfinţii Săi Apostoli, prin care a chemat şi a adunat în unitatea 
credinţei, nădejdii şi iubirii pe toţi cei ce sunt botezaţi în numele 
Preasfintei Treimi, aşa cum precizează Sfântul Apostol Pavel: „Un singur 
Trup şi un singur Duh, după cum aţi fost chemaţi, într-o singură nădejde a 
chemării voastre. Un singur Domn, o singură credinţă, un singur 
Botez”.143 Într-adevăr, „câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi 
îmbrăcat. Voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus”.144 Astfel, Duhul Sfânt Care 
locuieşte în cei ce cred, Care umple şi conduce întreaga Biserică, 
înfăptuieşte acea minunată comuniune a credincioşilor şi îi uneşte atât de 
intim pe toţi în Hristos încât este Principiul unităţii Bisericii. El realizează 
diversitatea darurilor şi slujirilor, îmbogăţind cu diferite daruri Biserica 

                         
142 I Petru 4, 10. 
143 Efeseni 4, 4-5. 
144 Galateni 3, 27-28. 
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Mântuitorului Iisus Hristos, „orânduindu-i pe sfinţi pentru a înfăptui 
lucrarea slujirii spre zidirea Trupului lui Hristos”.145 

Un alt aspect al documentelor Conciliului Vatican II se referă la 
comuniunea ierarhică.  Această sintagmă este o comuniune de tip juridic ce 
încearcă să facă trecerea de la o eclesiologie de tip piramidal la o 
eclesiologie de comuniune. Colegialitatea episcopatului a instituit un fel de 
participare permanentă a episcopilor la conducerea Bisericii: „Episcopii 
aleşi din diferite regiuni ale lumii, în modurile şi după normele stabilite sau 
urmând a fi stabilite de Pontiful roman, oferă Păstorului suprem al Bisericii 
o colaborare mai eficace în cadrul unui conciliu numit Sinodul episcopilor; 
acesta, acţionând în numele întregului episcopat catolic, arată în acelaşi 
timp că toţi episcopii iau parte, în comuniune ierarhică, la grija faţă de 
întreaga Biserică”.146 Deci, prin hirotonia întru episcop este transmisă 
misiunea de a învăţa, de a sfinţi şi de a conduce şi se realizează încorporarea 
în colegiul episcopilor. Astfel, „Consacrarea episcopală, odată cu misiunea 
de a sfinţi, le conferă şi pe acelea de a învăţa şi a conduce, misiuni care 
însă, prin natura lor, nu pot fi exercitate decât în comuniune ierarhică cu 
capul şi membrii colegiului”.147 Ministerul episcopal este integrat astfel la 
Vatican II în comuniunea Bisericii universale, fiind de fapt comuniune cu 
papa şi cu ansamblul episcopilor. De îndată ce episcopul este hirotonit  
recunoaşte ierarhia eclesială în care intră, iar aceasta îl recunoaşte la rândul 
ei. Subordonarea ierarhică a membrilor unii altora în comuniune se fondează 
pe primatul papei, astfel încât comuniunea reciprocă este ierarhic şi organic 
structurată prin funcţia petriniană. Ratzinger vorbeşte în contextul 
documentelor Conciliului de două tipuri de colegialitate: o colegialitate „de 
sus” şi o colegialitate „de jos”.148 Primul tip de colegialitate pleacă de la 
Biserica universală care este condusă de colegiul episcopilor având în 
fruntea sa pe papa. Apoi, episcopii sunt membri ai colegiului nu datorită 
faptului că sunt păstori ai Bisericii locale, ci tocmai invers, sunt păstori ai 
Bisericii locale deoarece sunt membri ai colegiului. În felul acesta 
succesiunea apostolică, după Karl Rahner, nu este particulară, ci colegială, 
adică, colegiul episcopilor, în ansamblul său, succede colegiului apostolic. 
Mai adăugăm la aceasta faptul că în colegialitate se pleacă de jos, de la 
Biserica locală, reprezentând viziunea împărtăşită de Biserica primului 
mileniu. Datorită acestui factor, Biserica universală nu reprezintă o unitate 
                         
145 Efeseni 4, 12. 
146 Christus Dominus, Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică (CD) 5. 
147 LG 21. 
148 J. RATZINGER, La collégialité épiscopale. Développement théologique, în „L’Eglise 
de Vatican II. La Constitution dogmatique sur l’Eglise”, sous la direction de G. Barauna, 
t. III, pp. 775-778. 
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abstractă, ci o comuniune eclesială, o comuniune care reprezintă principiul 
colegialităţii. Deci, Biserica locală, fundamentată în Euharistie şi în credinţa 
adevărată, este Biserica adevărată, şi nu o parte a celei universale. 
Comuniunea aceasta a Bisericilor locale se manifestă în comuniunea 
eclesială prin comuniunea episcopilor între ei şi cu papa, în cadrul 
colegiului. Episcopul în calitate de păstor al unei Biserici locale în 
comuniune cu toate celelalte, este membru şi al colegiului episcopilor. Papa, 
în această comuniune eclesială, ca episcop al Romei, deţine un primat al 
comuniunii căruia îi revine sarcina de a reprezenta şi menţine unitatea în 
cadrul comuniunii universale a Bisericilor. Prin urmare, comuniunea papei 
şi a episcopilor este expresia comuniunii Bisericilor şi aceasta, la rândul ei, 
este expresia comuniunii credincioşilor. 

Deşi prezentarea comuniunii episcopale pare simplă, totuşi ambele 
tipuri de colegialitate ne arată cât de dificilă a fost reorientarea conciliului, 
pentru a trece de la „o concepţie maximalistă a primatului la un primat al 
comuniunii”.149 Acest concept de comuniune ierarhică reprezintă o formulă 
tipică de compromis, care trimite la „juxtapunerea unei eclesiologii a 
comuniunii cu o eclesiologie unitară de tip juridic”.150 Totodată conceptul 
de communio hierarchica şi dezvoltarea lui ulterioară este o subordonare 
totală a episcopilor faţă de papă, colegiul episcopilor depinzând de 
consimţământul efectiv al papei. Deci, „Pontiful roman, în virtutea misiunii 
sale de Vicar al lui Hristos şi Păstor al întregii Biserici, are în Biserică 
puterea deplină, supremă şi universală, pe care o poate exercita totdeauna 
în mod liber”.151 În lumina acestor texte papa este şeful colegiului în 
calitatea sa de membru al acestuia, fiind reprezentantul lui Hristos pe 
pământ şi şeful întregii Biserici, iar autoritatea sa este una imediată. Datorită 
acestui fapt funcţia papei este pe de o parte legată de comuniunea sa cu 
episcopii, iar pe de alta de afirmarea cu putere a rolului său ca păstor al 
întregii Biserici, un fel de episcopus universalis mai presus de toţi 
episcopii.152 Deci, colegiul imaginat de Vatican II nu reprezintă expresia 
                         
149 HERMANN J. POTTMEYER, Le rôle de la papauté au IIIe milénaire, traduit de 
l’allemand par Joseph Hoffmann, Cerf, 2001, p. 130. 
150 W. KASPER, op.cit., p. 402. 
151 LG 22. 
152 Ca izvor al exousiei apostolice şi episcopale în Biserică, Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, relevă, prin mandatul încredinţat de Dumnezeu Tatăl, dimensiunea autentică a 
lucrării sale mântuitoare, prin depăşirea concepţiei de relaţii politice, şi anume cea a 
diakoniei, a slujirii neamului omenesc pentru a-l ridica din robia păcatului şi a morţii. 
Astfel, diakonia creştină, ca aplicare concretă în relaţia dintre stările harice ale Bisericii a 
exousiei dumnezeieşti a Fiului lui Dumnezeu înomenit, se va transmite la nivel obiectiv în 
Biserică prin succesiunea apostolică în episcopat. Aceasta dovedeşte că dimensiunea 
comunională şi diakonală a episcopatului se va materializa în Tradiţia Răsăriteană prin 
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comuniunii eclesiale aşa cum era de aşteptat şi cum este ea percepută în 
Ortodoxie. Prin urmare colegiul vaticanian este dependent de suveranul 
pontif, ca şef al său, neputând funcţiona fără acest cap. În schimb, papa are 
libertate totală de acţiune, fără nicio obligaţie canonică de a colabora cu 
colegiul, acesta din urmă funcţionând la discreţia lui. 

Aşadar, Vatican II n-a realizat sinteza între eclesiologia sacramentală 
a comuniunii şi cea juridică a unităţii decât într-o formă superficială.153 
Conciliul episcopilor, rămânând delimitat de putere, n-a definit clar 
colegialitatea episcopilor în interiorul şi în serviciul colegialităţii Bisericilor 
şi a sinodalităţii întregului popor eclesial.154 Nici nu putea să fie altfel 
deoarece catolicii în misterul trinitar pleacă de la unitatea firii divine şi 
ajung la diversitatea persoanelor. Spre deosebire de ortodocşi care pornesc 
de la diversitatea persoanelor divine pentru a ajunge la unitatea în 
Dumnezeu. Desigur, aceste moduri diferite ale demersului teologic transpar 
în maniera de înţelegere a comuniunii eclesiale. În schimb, Biserica noastră 
vorbeşte despre o eclesiologie a comuniunii ce are ca punct de plecare 
Biserica locală în explicarea comuniunii universale. Pentru noi, fiecare 
Biserică locală, adunată în jurul episcopului său, reprezintă manifestarea 
deplină a Bisericii universale cu condiţia să fie în comuniune cu toate 
celelalte Biserici locale, în unitatea credinţei şi a euharistiei, atestată prin 
succesiunea apostolică şi conciliaritatea episcopilor.  

Referitor la Succesiunea apostolică aceasta nu se referă în fapt numai 
la succesiunea episcopală, ci are ca purtător întreaga comunitate a Bisericii, 
iar ca organ de exprimare şi manifestare episcopatul. De fapt trebuie să 
vorbim despre succesiunea vieţii în Hristos, aşa cum ne-a oferit-o 
Mântuitorul, context mult mai larg în care succesiunea apostolică este 

                                                               
apariţia structurilor sinodale ierarhice ale Bisericii [sinoade provinciale (mitropolitane), 
locale (autocefale) sau ecumenice], fără ca acestea să interfereze şi să diminueze slujirea 
episcopală harică în Biserica locală, dar şi cu relaţii de autoritate în ceea ce priveşte 
doctrina de credinţă şi formatul administrativ, câmpuri de misiune cu implicaţii şi efecte 
comunionale universale (ecumenice) şi locale (naţionale, provinciale).  
Dar, dacă în partea Răsăriteană existau astfel de practici, în partea apuseană a creştinătăţii 
vom asista, în schimb, la dezvoltarea liniei de autoritate juridică şi de putere, care va pune 
în prim-plan un singur episcop – cel al Romei – care îşi va reclama şi însuşi un rol de 
instanţă supremă în materie de credinţă şi jurisdicţie bisericească, fapt care va intra în 
coliziune cu puterea episcopală a episcopatului, care va fi redusă şi minimalizată prin 
metode şi mijloace juridice, contrar naturii şi deplinătăţii sale eclesiale. 
153 J.M.R. TILLARD, La question de Dieu et le mouvement oecuménique, în „L’Eglise à 
venir”, pp.173-194. 
154 JEAN RIGAL, L’ecclésiologie de communion, Son évolution historique et ses 
fondements, Cerf, 1997, p. 74. 
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elementul identitar şi obiectival esenţial.155 Aceasta ne oferă garanţia că 
viaţa în Trupul tainic al Domnului este conformă celei a Fiului lui 
Dumnezeu înomenit, aşa cum Apostolii înşişi au văzut-o şi au primit-o şi au 
transmis-o mai departe. Ea include şi misiunea tuturor stărilor Bisericii, aşa 
cum le regăsim în Biserica primară, sens în care şi credincioşii sunt părtaşi 
la succesiunea apostolică a vieţii în Hristos a Bisericii, prin personalismul 
trăirii vieţii în Domnul slavei, alături de reperul obiectiv al Evangheliei şi 
harului Tainelor Bisericii care lucrează prin intermediul ierarhiei bisericeşti. 
Astfel, toţi suntem incluşi în slujirea (diakonia) Mântuitorului Hristos şi 
avem slujirea noastră inclusă în slujirea Lui.  

La cumpăna dintre secolele al II-lea şi al III-lea creştine, apologetul 
Tertulian din Cartagina vorbea deja despre o succesiune a Bisericilor 
apostolice, nu a episcopilor apostolici, ci a întregii vieţi apostolice a acestor 
Biserici. În această succesiune episcopatul este unul dintre elementele 
esenţiale: „şi la fel au întemeiat (Apostolii, n.n.) în fiecare oraş Biserici, de 
la care şi celelalte Biserici au împrumutat butaşii credinţei şi sămânţa 
învăţăturii (...). Pentru aceasta şi ele sunt socotite apostolice, ca vlăstare 
ale Bisericilor apostolice. (...) De aceea, atât de multe şi atât de mari 
Biserici sunt una şi aceeaşi Biserică de la apostoli, din care sunt toate. 
Astfel, toate sunt primare şi toate apostolice, pentru că toate sunt una. 
Dovedesc unitatea lor comunicarea păcii, apelativul fraternităţii şi 
schimbările ospitalităţii, drepturi pe care nu le guvernează nicio altă 
raţiune decât unica predanie a aceleiaşi sfinte taine”.156 

Deci, comuniunea episcopilor se prezintă printr-o activitate colegială 
conferită de Mântuitorul Hristos care confirmă identitatea Bisericilor locale 
în Biserica universală. O Biserică locală izolată de alte Biserici locale îşi 
pierde caracterul ei eclesial, căci Biserica locală posedă plenitudinea 
eclesială numai în cadrul Bisericii universale. Mai precis o Biserică locală 
este adevărată când menţine comuniunea şi aceeaşi credinţă cu toate 
celelalte Biserici locale. În felul acesta Bisericile locale sunt unite 
cronologic şi ontologic, cu Biserica universală. Fireşte, Biserica universală 
n-are nicio prioritate faţă de celelalte Biserici locale.  

Ca noutate, referitor la Vatican II, este faptul că: „Orice comunitate 
adunată în jurul altarului, sub conducerea sacră a episcopului, este 

                         
155 „Succesiunea apostolică nu este atât temelia canonică şi mistică a unităţii Bisericii. Ea este 
ceva diferit de salvarea continuităţii istorice sau decât o coeziune administrativă. Este un ultim 
mijloc de a păstra identitatea mistică a Trupului tainic al Domnului pe parcursul veacurilor”, 
spunea părintele GEORGES FLOROVSKY, The Church: Her Nature and Task, pp. 66-67. 
156 TERTULIAN DIN CARTAGINA, Despre prescrierea ereticilor XX, 5-9. Diac. IOAN 
I. ICĂ jr., Canonul Ortodoxiei. I. Canonul Apostolic al Primelor Secole, Ed. 
Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, pp. 523-524. 
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simbolul acelei iubiri şi «unităţi a Trupului mistic în afara căreia nu există 
mântuire». În aceste comunităţi, adesea mici, sărace, izolate, este prezent 
Hristos, Care, prin puterea Sa, adună Biserica, una, sfântă, catolică şi 
apostolică”.157 Apoi, punctul de plecare al întregii dezvoltări a Bisericii 
locale l-a constituit Biserica universală, văzută ca o adunare a credincioşilor 
în jurul episcopului şi al papei, de unde concluzia că o astfel de perspectivă 
nu favorizează în niciun fel deplina recunoaştere a Bisericii locale. 
Ratzinger considera în consecinţă că „Biserica lui Hristos, proclamată una, 
sfântă, catolică şi apostolică în Crez, este Biserica universală, adică 
comunitatea universală a ucenicilor Domnului, care devine prezentă şi 
lucrătoare în particularitatea şi diversitatea persoanelor, grupurilor, 
epocilor şi locurilor [...] Bisericile locale sunt constituite după chipul 
Bisericii universale”. Apoi, printr-o speculaţie teologică care a născut vii 
polemici, Ratzinger dezvoltă ideea unei Biserici sursă, mamă a tuturor 
celorlalte Biserici, spulberând astfel chiar afirmaţiile papei Paul al VI-lea 
referitoare la sintagma „Biserici surori”: „Ea, Biserica universală, este 
mama care dă naştere Bisericilor locale şi nu produsul Bisericilor 
particulare”; „născându-se în şi din Biserica universală, din ea şi în ea ele, 
Bisericile locale, îşi au eclesialitatea”.158 

Vatican II a adus şi o ruptură între colegiul episcopilor şi 
sinodalitatea Bisericilor.159 Astfel intrarea în colegiul episcopilor deşi se 
face prin hirotonie, totuşi aceasta nu intră în sânul unei Biserici locale cum 
era firesc, ci în interiorul Bisericii universale.160 În acest caz episcopul nu 
reprezintă eparhia în cadrul colegiului episcopilor, ci reprezintă Biserica 
universală în Biserica locală. Ca atare nu este în corelaţie între o Biserică 
locală şi apartenenţa la colegiul episcopilor. Prin urmare Vatican II a fost 
„incapabil de a reînnoda cu tradiţia eclesiologică a communio 
ecclesiarum”. 

 
Tradiţia ortodoxă faţă de conciliaritate şi stăpânia Bisericii Universale. 
Relaţia dintre autoritate şi slujire 
Tradiţia ortodoxă nu leagă conciliaritatea de ideea unei Biserici universale, 
ci mai ales de cea a unei Biserici locale. Cât priveşte pe episcop, acesta nu 
posedă autoritatea bisericească în ea însăşi, ci numai pentru faptul că este 

                         
157 LG 26. A se vedea E. LANNE, L’Eglise locale et l’Eglise universelle, în „Irénikon”, 43, 
1970, p. 490. 
158 JOSEPH RATZINGER, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, traduit de l'allemand par 
E. Ginder et P. Schouver, Cerf, 2005, p. 249. 
159 HENRI DE LUBAC, Les Eglises particulières dans l’Eglise universelle, Aubier, 1971, 
p. 54. 
160 H. LEGRAND, Eglises locales, régionales et Eglise entière, nota 37, p. 297. 
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slujitor al unei comunităţi eclesiale. Numai în această chemare el ocupă, în 
cadrul Sfintei Liturghii, locul Mântuitorului Hristos. Aşa că în afara 
comunităţii eclesiale, slujirea episcopului îşi pierde validitatea.161 Pentru a 
vedea mai clar raportul dintre autoritate şi slujire vom face un excurs în 
Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţi. În Noul Testament, conceptul de 
autoritate, care va fi ulterior preluat şi transpus în eclesiologia creştină, este 
definit prin termenii greceşti ἐξουσία (exousia),162 are două înţelesuri majore 
– autoritate şi putere163 şi, aparent opozantul acestuia, διακονία (diakonia) 
care înseamnă slujire.164 Echivalentul ebraic al termenului redat în 
Septuaginta este memshalah, care înseamnă atât regulă, regulament în 
afaceri conform unei proceduri (unor detalii specifice) sau puterea şi 
autoritatea de a dirija şi controla a unuia peste mai mulţi.165 Pasajul cel mai 
relevant al Vechiului Testament pentru accepţiunea termenului exousia ca 
autoritate-putere şi care este citat şi asumat cu referire la propria persoană 
de Însuşi Mântuitorul Hristos, este cel din profeţia proorocului Daniel.166 
Profetul spune că Fiul Omului „a înaintat până la Cel vechi de zile şi (...) 
Lui I s-a dat stăpânirea (ἐξουσία), slava şi împărăţia, şi toate popoarele, 
neamurile şi limbile Îi slujeau Lui. Stăpânirea Lui este veşnică (ἡ ἐξουσία 
αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος ἥτις), stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui 
nu va fi nimicită niciodată”. Mântuitorul, după Învierea Sa, va spune că 
toate s-au împlinit conform profeţiei lui Daniel: „Datu-Mi-s-a toată puterea 
(ἐξουσία) în cer şi pe pământ, drept aceea, mergând învăţaţi toate 
neamurile (...), Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului”.167 
Din aceste mărturii deducem că în concepţia vetero-testamentară exousia 
implică o autoritate, o putere (de exemplu ale regelui peste popor) de la 
                         
161 HILARION ALFEYEV, La primauté et la conciliarité dans la tradition orthodoxe, în 
„Irénikon”, 78, 2005, nr. 1-2, p. 28. 
162 MAURICE CARREZ, FRANÇOIS MOREL, Dicţionar grec-român al Noului 
Testament, trad. de Gheorghe Badea, Societatea Biblică Interconfesională din România, 
Bucureşti, 1999, p. 108. Termenul este un compus format din prepoziţia ἐκ (ek), care 
desemnează în general ieşirea din (interiorul unui obiect) şi verbul εἰμί (imi), care înseamnă 
a fi, a exista, din care derivă substantivul ουσία (ousia), care are atât un sens juridic (cu 
semnificaţia avere, bogăţie), cf. Dicţionar grec-român al Noului Testament, p. 210, cât şi 
unul filosofic (desemnând substanţa, existenţa ca atare, sau chiar fiinţa în limbajul lui 
Aristotel (FRANCIS E. PETERS, Termenii filozofiei greceşti, trad. de Dragan Stoianovici, 
Ed. Humanitas, București, 1997, pp. 214-215). 
163 Matei 9, 8; 28, 18; Marcu 3, 15. Vezi Jeff A. BENNER, New Testament Greek to 
Hebrew Dictionary, published 2010 by Virtualbookworm.com Publishing Inc., P.O. Box 
9949, College Station, TX 77845, US. © 2007, p. 49. 
164 Marcu 10, 40-45; Luca 22, 26; Ioan 13, 14; I Tesaloniceni 2, 6-10. 
165 New Testament Greek to Hebrew Dictionary, p. 49. 
166 Daniel 7, 13-14. 
167 Matei 28, 18-20. 
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Dumnezeu, Cel Care deţine puterea şi autoritatea supremă, exousia exprimă 
„suveranitatea Sa nelimitată”, din care cineva primeşte un mandat peste 
ceva.168 

Cât priveşte pe Mântuitorul, din Sfânta Evanghelie înţelegem că El a 
primit exousia de la Dumnezeu Tatăl, că I-a fost dată în cer şi pe pământ sau 
peste toate acestea, că deci ea aparţine Tatălui de la care a primit 
încredinţarea Sa în baza căruia a realizat întreaga lucrare de mântuire. Faţă 
de această înţelegere termenul exousia are şi o importantă încărcătură 
filosofică, în contextul în care trecerea de la transcendent la imanent, de la 
fiinţă – on şi substanţă – ousia la lucrare şi putere (dynamis) sau la produşii 
acesteia, a fost tema de căpătâi a filosofiei antice de la presocratici la 
gnosticii contemporani.169 Această semnificaţie a fost surprinsă şi de Sfinţii 
Apostoli în scrierile lor, în sensul că ek – ousia desemnează ceva ce iese din 
interiorul substanţei, al fiinţei, nu este de aceeaşi natură sau calitate cu 
aceasta, dar este într-un anume fel plină de aceasta şi peste care fiinţa are 
putere sau stăpânire deplină, iar acest ceva poartă în sine autoritatea 
fiinţei/substanţei. În acest context ar putea fi înţelese şi spusele 
Mântuitorului: „datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ” ceea ce 
înseamnă că toate s-au făcut de către Tatăl prin ex-ousia Fiului, adică prin 
ieşirea Sa în afară prin Fiul. Cum ştim din Sfânta Evanghelie Mântuitorul 
rosteşte aceste cuvinte pentru a explica Învierea Sa, vrând să sublinieze că 
evenimentul respectiv este parte integrantă a ex-ousiei divine, similar 
creaţiei care a însemnat tot aducerea în-viaţă a lumii. Aşadar, dacă ousia 
divină este viaţă pură în ea însăşi, în-vierea este un fapt al ex-ousiei divine 
care se adresează creaţiei şi omului (tuturor neamurilor), o întoarcere în 
interiorul ousiei, o en-ousia. Sesizând această realitate, Sfântul Apostol 
Pavel, foarte sugestiv, foloseşte termenul cu trimitere la creaţie, actul 
primordial al ex-ousiei lui Iahve în iudaism şi, mai apoi al celei trinitare în 
creştinism. Iată ce spune Marele Pavel: „oare făptura va zice Celui ce a 
făcut-o: de ce m-ai făcut aşa? Sau nu are olarul putere (ἐξουσία) peste lutul 
lui?”.170 De aici rezultă limpede că şi în concepţia iudaică, primul raport de 
autoritate este stabilit la creaţie, când Dumnezeu se manifestă personal ex-
ousia, în afara fiinţei Sale, iar omul va primi de la El stăpânirea asupra lumii 

                         
168 GERHARD KITTEL, GERHARD FRIEDRICH, Theological Dictionary of the New 
Testament. Abridged in one volume by Geoffrey W. Bromiley, William B. Eerdmans 
Publishing Company and The Paternoster Press, Michigan, 1985, p. 211. 
169 Aristotel este convins că problema pusă de metafizică şi în fond de întreaga filosofie şi 
anume ce este fiinţa? (on), se reduce de fapt la ce este ousia?, pentru că fiinţa este înainte de 
toate, substanţă (FRANCIS E. PETERS, Termenii filozofiei greceşti, p. 214). 
170 Romani 9, 20-21. 
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create.171 Mai târziu, Sfântul Apostol, în Epistola către Coloseni, va preciza 
că această lucrare de la creaţie a Fiului, realizată din mandatul Tatălui, va fi 
asociată, nu întâmplător, cu cea eclesială, cea dintâi decurgând şi continuând 
firesc în cea de pe urmă, ambele găsindu-şi un scop unic – împlinirea în 
persoana Fiului lui Dumnezeu înomenit.172 Deci, în viziunea evangheliştilor, 
Mântuitorul Hristos, pe de o parte îndeplineşte mandatul de exousia 
învăţând cu autoritate,173 iertând păcatele sau vindecând174 sau stăpânind 
peste natura dezlănţuită175 şi peste legea lui Moise – ziua sabatului,176 
poruncind demonilor177 situaţii care îi fac pe căpeteniile evreilor să se 
întrebe: cu ce putere (ἐξουσία) faci acestea? Şi cine Ţi-a dat puterea 
aceasta?178 Aşa cum am văzut mai sus, răspunsul la aceste preocupări juste 
ale poporului este dat de Mântuitorul abia după Învierea Sa din morţi, 
eveniment care a certificat şi legitimat179 activitatea Sa de până atunci: 
autoritatea şi puterea Sa nu sunt luate cu de la sine putere ci „I-au fost date” 
de către Iahve, adică Dumnezeu Tatăl (complement subînţeles în text) şi ele 
se exercită plenar „în cer şi pe pământ”, adică în toată creaţia şi implicit 
peste tot neamul omenesc.180 

Şi termenul διακονία (diakonia) este folosit de evanghelişti pentru a 
desemna în exprimările Mântuitorului accepţiuni tot cu referire la autoritate, 
de această dată la un sens profund al acesteia şi anume cel de slujire, sens 
care va fi preluat şi de Apostolii înşişi când vor trebui să explice 
dimensiunea tainică şi în acelaşi timp comunitară a apostolatului lor. Şi 
pentru că aceşti termeni duc la unele neînţelegeri, Mântuitorul a rezolvat 

                         
171 Facere 1, 28. Conceptul „orice autoritate vine de la Dumnezeu” (Romani 13, 1), este un 
principiu (...) în mod constant presupus în Vechiul Testament. 
172 „Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. 
Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi 
cele nevăzute (...). Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate şi toate 
prin El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul-născut 
din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit Dumnezeu să sălăşluiască 
toată plinirea” (Coloseni 1, 15-19) (A se vedea şi GERHARD KITTEL, GERHARD 
FRIEDRICH, Theological Dictionary of the New Testament, p. 212). 
173 Matei 7, 29. 
174 Matei 9, 6; 8, 8. 
175 Luca 8,24; Marcu 4, 41. 
176 Marcu 2, 28. 
177 Matei 12, 28. 
178 Matei 21, 28. 
179 Dincolo de sensul de „putere legitimă, reală şi neîmpiedicată de a acţiona, sau a 
poseda, a controla sau a stăpâni ceva sau pe cineva”, exousia înseamnă „putere care este, 
într-un sens, legală sau legitimă”. Termenul „pune accentul pe legitimitatea puterii 
deţinute sau pe realitatea puterii deţinute în mod legitim”. 
180 Matei 28, 18. 
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dilema apostolică a exousiei ca autoritate şi putere prin aducerea în faţă a 
exousiei ca slujire, învăţându-i pe ucenici că „exercitarea acestei puteri este 
în realitate o slujire”: „ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor 
domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc (κατἐξουσιάζουσιν), 
dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să 
fie slujitor (διάκονος) al vostru şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie 
tuturor slugă (δοῡλος). Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci 
ca El să slujească (διακονῆσαι) şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru 
mulţi”.181 Contextul în care Mântuitorul pronunţă aceste cuvinte este cel 
euharistic, la masă, la finalul Cinei de Taină, aşa cum aflăm de la Sfântul 
Ioan Evanghelistul.182 Atunci El le dăduse ucenicilor un exemplu de 
smerenie inacceptabilă şi scandaloasă pentru aceştia – spălarea picioarelor. 
Similar Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Luca spune că după Cină, în 
sarcina aceleiaşi controverse, Mântuitorul răstoarnă paradigma exousiei 
(autorităţii şi/sau puterii) politice şi o expulzează ab initio din conţinutul 
noii religii pe care o oferă tuturor neamurilor: „regii neamurilor domnesc 
peste ele şi le stăpânesc (ἐξουσιάζοντες) şi se numesc binefăcători, dar între 
voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai tânăr şi 
căpetenia ca acela care slujeşte (διάκονῶν). Căci cine este mai mare: cel ce 
stă la masă, sau cel care slujeşte? Oare, nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în 
mijlocul vostru, sunt ca unul ce slujeşte (διάκονῶν)”.183 Din această 
prezentare a Mântuitorului, ceea ce este scandalos pentru ucenici şi greu de 
înţeles, dar demn de smerenia lui Hristos, de acum este asocierea 
oximoronică a doi indicatori sociali, total opuşi şi la extremitatea scării 
sociale a timpului – βασιλευς184 sau μεγάλοι185 şi diakonos (slujitorul la 
mese)186 sau sclavul – dintre care unul era izvorul dreptului politic, secular, 
în timp ce celălalt va deveni izvorul dreptului creştin eclesiastic. Această 
trecere şi deplasare de accent a autorităţii de la exousia la diakonia, pe care 
Mântuitorul o operează în textele de mai sus, face referire la Fiul Omului, 
exact ca în profeţia lui Daniel, nu la Fiul lui Dumnezeu, pentru care exousia 
însăşi este un act de slujire, de ieşire în afara fiinţei dumnezeieşti, prin 
înomenire. Mai departe, chipul exousiei dumnezeieşti este arătat de către 
Fiul Omului şi de cei cărora le va încredinţa mandatul Său, prin diakonia, 

                         
181 Marcu 10, 42-45; Matei 20, 25-28. 
182 Ioan 13, 4-16. 
183 Luca 22, 24-27. 
184 Luca 22, 25: basileul. 
185 Marcu 10, 42: mai-marii. 
186 În esenţă, diakonos este un slujitor, adesea un slujitor care serveşte masa. În perioada 
elenistică a ajuns să reprezinte anumiţi funcţionari de cult şi de la temple, anticipând 
folosirea cuvântului în sens creştin. 
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interfaţa către cei care le vor fi încredinţaţi spre păstorire şi care se va 
realiza prin actul de „conducere” sau prezidare a mesei euharistice. Această 
lucrare a fost anticipată de Mântuitorul Hristos la Cină, atât prin actul în sine 
săvârşit de El dar şi prin cuvintele explicate mai sus, şi care în mod real 
arată că este vorba de o slujire în folosul turmei încredinţate. Evident, acest 
sens al exousiei dumnezeieşti, ca autoritate slujitoare, ca diakonie, devine 
prin Înomenirea Fiului lui Dumnezeu actul suprem al Jertfei de pe Cruce: 
„Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească 
(διακονῆσαι) şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”.187 Aceste 
cuvinte ale Domnului revelează pe Diakonos-ul, Slujitorul smerit prin 
excelenţă al lui Dumnezeu Tatăl către om şi Biserică şi, în consecinţă, 
Izvorul oricărui tip de slujire eclesială care se va dezvolta în jurul jertfei 
euharistice şi va fi încredinţată prin intermediul celor Doisprezece Apostoli 
tuturor episcopilor din lume. Deci, „prin cultul său şi, mai ales, prin 
Euharistie, spune Mitropolitul Zizioulas, Biserica primară a trăit sub 
influenţa unei teocraţii absolute. (...) În consecinţă, toată autoritatea din 
Biserică este concentrată în persoana lui Iisus Hristos”, iar „Hristos 
concentrează în Sine toate formele de slujire ce există în Biserică”.188 

Sfinţii Apostolii, cum arătam mai sus, au înţeles exousia încredinţată 
lor de Mântuitorul Hristos, în sensul diakoniei. Acest aspect este relevat 
chiar din zorii organizării noii Biserici, imediat după Înălţarea Mântuitorului 
Hristos la ceruri şi după Pogorârea Duhului Sfânt, la Cincizecime. Atunci, 
Sfinţii Apostoli au primit capacitatea de a sluji şi puterea de a organiza sub 
oblăduirea Duhului Sfânt, Biserica, împlinind astfel împlinirea diakoniei 
încredinţate de Domnul. În primul rând ei au ales pe Matia, în locul lui Iuda, 
refăcând „colegiul” celor Doisprezece. Deci, ei au propus şi Dumnezeu a 
ales pe cel care avea să fie ca martor al lucrării Domnului. Acesta nu va face 
decât să „ia locul acestei slujiri (διακονίας) şi a apostoliei din care a căzut 
Iuda”.189 În consensul celor arătate, se reliefează clar şi impactul cuvintelor 
Mântuitorului de la finalul Cinei, privind diakonia trimişilor Săi, care a fost 
foarte puternic cenzurat de membrii primei comunităţi creştine. Aceştia au 
interpretat iniţial ad literam cuvintele Domnului, trăgând la răspundere pe 
Sfinţii Apostoli pe tema distribuirii imparţiale a bunurilor comune zilnice 
către nevoiaşi. Evenimentul a determinat pe Ucenicii Domnului să consacre 
şapte diaconi ca să slujească la mese.190 Cu această ocazie apare slujirea 
                         
187 Marcu 10, 45. 
188 IOANNIS ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi Episcop, trad. 
de pr. dr. Ioan Valentin Istrati şi Geanina Chiriac, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, 
Bucureşti, 2009, pp. 69-70. 
189 Fapte 1, 25. 
190 Fapte, 6, 3-6. 
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diaconală pentru înţelegerea apostoliei şi a misiunii celor Doisprezece, 
delimitarea pe care ei o fac de acum înainte între diakonia socială (slujirea 
la mese), importantă, dar pe care o pot îndeplini alţi reprezentanţi aleşi de 
comunitate şi cu mandat din partea Apostolilor, şi diakonia cuvântului 
(predicarea Evangheliei ca slujire), esenţială, şi care le revine acestora 
exclusiv, ca martori direcţi ai Mântuitorului Iisus Hristos: „nu este drept ca 
noi, lăsând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese (διακονεῑν 
τραπέζαις) (...), noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului 
(διακονία του λόγου)”.191 Asistăm, aşadar, la o ierarhizare a diakoniilor, cea 
a cuvântului propovăduirii fiind fără excepţie menţionată înaintea tuturor 
celorlalte şi primând în acest caz asupra celei sociale (împărţirii bunurilor 
comune), aspect care va determina introducerea dimensiunii exousiei (a 
autorităţii) slujirii în Biserică.  

Un text important despre conştiinţa diakonică primordială a 
apostolatului şi nu cea exousiacă autoritativă, este discursul de rămas bun al 
Sfântului Apostol Pavel rostit în Milet.192 Sfântul Apostol explică celor de 
faţă în special presbiterilor (episcopilor) din Efes termenul şi condiţiile 
misiunii sale apostolice, primite de la Domnul Hristos – διακονία sa, 
verificată în prigoniri şi lanţuri, care constă în „mărturisirea Evangheliei 
harului lui Dumnezeu”. Această misiune nu este înţeleasă de Sfântul 
Apostol Pavel ca o stăpânire sau o putere asupra credinţei unei persoane sau 
a unei comunităţi în virtutea deţinerii ei de către trimisul lui Hristos şi 
încreştinării acestora, deşi aceasta este inerent inclusă în ea, ci el „înţelege 
autoritatea sa apostolică în sens de răspundere pastorală”.193 Evident, 
aceasta este o împreună-lucrare cu cei cărora le este adresată pentru 
mântuirea lor: „nu doar că avem stăpânire peste credinţa voastră, dar 
suntem împreună-lucrători ai bucuriei voastre”.194 

Deducem de aici că slujirea apostolică a celor Doisprezece şi mai 
apoi a episcopilor instituiţi de aceştia se va bucura, în ochii convertiţilor, 
atât iudei, cât şi păgâni, proveniţi din cultura exousiei ca autoritate, de 
exousia (autoritatea şi puterea) Celui care i-a trimis, fiind limpede în 
conştiinţa primelor comunităţi creştine ale primelor secole că orice 
autoritate instituită în Biserică îşi trage originea de la Mântuitorul Iisus 
Hristos.195 

                         
191 Fapte 6, 2-4. 
192 Fapte 20, 17-24. 
193 Pr. prof. dr. ION BRIA, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, A-Z, (în continuare DTO), 
ediţia a II-a revizuită şi completată, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 46. 
194 II Corinteni 1, 24. 
195 Treapta de apostol „nu a fost înţeleasă în Biserica primară ca o autoritate existând în 
paralel cu autoritatea lui Hristos, ci ca însăşi autoritatea lui Hristos. Într-un mod 
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Treptat necesităţile de organizare şi de păstrare nealterată a 
mesajului celor Doisprezece196 a condus la accentuarea şi chiar la primatul 
autorităţii în defavoarea slujirii, al exousiei faţă de diakonia şi la ierarhizarea 
diakoniilor care se vor alinia după cea a apostolilor, prin care Mântuitorul 
Iisus Hristos a prelungit Diakonia Sa şi, ulterior, după cea a episcopilor, 
succesorii acestora. Acest lucru a fost posibil întrucât în primele secole ale 
Bisericii creştine, Sfinţii Apostoli şi, mai apoi, episcopii, succesorii lor, au 
fost înţeleşi ca fiind chipuri sau tipuri ale Persoanelor Preasfintei Treimi, 
care îndeplineau aceeaşi slujire (diakonia) şi reflectau aceeaşi autoritate 
(exousia) ca a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh. Conform acestei linii de 
succesiune sunt prezentaţi Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul înomenit, 
Sfinţii Apostoli, episcopi în primele scrieri postapostolice: „vă îndemn să vă 
străduiţi să le faceţi pe toate în unire cu Dumnezeu, având întâistătător pe 
episcop, care este în locul lui Dumnezeu, pe preoţi care sunt în locul 
soborului Apostolilor şi pe diaconi (...) cărora li s-a încredinţat slujirea lui 
Iisus Hristos”.197 Tot Sfântul Ignatie spune: „toţi să respecte pe diaconi ca 
pe Iisus Hristos; să respecte şi pe episcop, care este chip al Tatălui, iar pe 
preoţi ca pe sobor al lui Dumnezeu şi adunare a Apostolilor. Fără de 
aceştia nu se poate vorbi de Biserică”.198 Prin urmare, aşa cum „cultul 
ceresc era reprezentat cu adevărat tipologic în Euharistia de pe pământ, 
afirmă Mitropolitul Zizioulas, tot aşa şi autoritatea Domnului Hristos era 
reflectată cu adevărat în slujitorii Bisericii. De aceea, slujirile Bisericii nu 
erau percepute ca existând în paralel cu autoritatea Mântuitorului Hristos, 
ci ca exprimând însăşi autoritatea Lui, aşa cum Unul Domn şi conducător 
al Bisericii, Hristos, nu domneşte în paralel cu o administraţie eclesială de 
pe pământ, ci prin ea şi în ea”.199  

Pentru episcopii catolici, arhieria lor nu derivă de la comunitatea 
bisericească întreagă, de la Domnul Hristos, întreg prezent şi activ în şi prin 
Trupul Său tainic, ci din consacrarea care vine de la papă. În acest caz, 
episcopii nu mai pot fi consideraţi autorităţi în sânul Bisericii, ci mai presus 
de ea. Datorită acestui fapt, mulţi teologi catolici au considerat ceva 
                                                               
asemănător, episcopul (...) era perceput ca «ocupând locul lui Dumnezeu», ca şi «chip al lui 
Dumnezeu». În acest fel, Hristos rămâne singurul slujitor şi singurul care deţine autoritatea 
în Biserică. Slujitorii nu aveau altă autoritate decât cea a chipului şi a faptului de a fi 
reprezentanţii lui Hristos” (IOANNIS ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, p. 71). 
196 „Autoritatea s-a manifestat mai cu seamă în procesul de apărare a doctrinei credinţei 
ortodoxe împotriva ereziilor”, cf. DTO, p. 46. 
197 SFÂNTUL IGNATIE TEOFORUL, Epistole. Către Magnezieni VI, 1, în vol. Scrierile 
Părinţilor Apostolici, trad., note şi indici de Pr. D. Fecioru, PSB, 1, Ed. IBMBOR, 1979, 
p. 166. 
198 IDEM, Către Tralieni III, 1, vol. cit., p. 171. 
199 IOANNIS ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, pp. 70-71. 
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imposibil de a vedea o reformă magisterială a Conciliului Vatican II.200 Unii 
dintre ei au ajuns chiar la concluzia că dacă Conciliul vorbeşte despre 
colegialitate şi Biserici locale, totuşi toate deciziile şi interpretările au rămas 
în final în apanajul papei. Deci, Vatican II, subliniind cu putere importanţa 
papei pentru unitatea Bisericii, arăta că papa este prezent în întreaga lume, 
nu în virtutea unei autorităţi sui generis, ci mai mult datorită faptului că şi-a 
asumat o funcţie de personaj simbolic. Din păcate, datorită acestui fapt, 
Conciliul Vatican II a rămas la jumătatea drumului, fiind numai o etapă ce 
postulează noi elaborări.201 

 
Teologia protestantă despre eclesiologia euharistică 
Cât priveşte teologia protestantă a primit eclesiologia euharistică cu un 
interes deosebit. Teologi protestanţi contemporani cu teologii mai sus 
menţionaţi ca G. Kretschmar, A. Ritter, J. Moltman, Karl Christian Felmy 
au realizat lucrări deosebite în acest domeniu. De exemplu Karl Christian 
Felmy, în studiul său intitulat: Eclesiologia euharistică în teologia ortodoxă 
contemporană,202 precum şi în lucrarea sa, Introducere în teologia ortodoxă 
contemporană,203 face o prezentare serioasă şi obiectivă a acestei 
eclesiologii din perspectiva discuţiilor ecumenice actuale în legătură cu 
structura Bisericii în epoca apostolică şi ministerul săvârşitor al Euharistiei – 
problemă cheie în realizarea prealabilă a unui acord şi a unei înţelegeri 
comune asupra Euharistiei şi unităţii Bisericii. Apreciind contribuţiile 
teologilor ortodocşi, Felmy recunoaşte că, având în vedere „pierderea 
oficiului preotului în Bisericile Reformei... nici măcar o eclesiologie 
euharistică acceptată n-ar putea duce în mod nemijlocit la o apreciere 
pozitivă a ministerului protestant... Posibilitatea unei succesiuni, 
presbiteriale, şi aşa greu de imaginat pentru ortodocşi, nu va putea fi 
discutată câtă vreme înseşi hirotonia prezbiterului nu este înţeleasă într-un 
mod sacramental, în cadrul unui consens mai larg”.204 
 
Concluzii 
În concluzie dorim să reamintim că slujirea în Biserică se dobândeşte în 
Mântuitorul Hristos, prin şi din încredinţarea Sfinţilor Apostoli. Episcopii 

                         
200 P. HEGY, L’Autorité dans le catolicisme contemporain, Beauchesne, 1975, p. 15-16. 
201 Y. CONGAR, Le Concile de Vatican II, Son Eglise, Peuple de Dieu et Corps du Christ, 
p. 84. 
202 FELMY, op.cit., pp. 207-231; 304-306; IDEM, Die eucharistischen Ekklesiologie in der 
modernen orthodoxen Theologie, Oikonomia, 22, Erlangen, l984; p. 28-45; IDEM, 
Eucharistie, Gemainde und Amt, in DISKOS, Oikonomia, 41, Erlangen 2003, pp. 1-21. 
203 IDEM, Dogmatica experienţei…, pp. 305-306. 
204 IBIDEM. 
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au primit prin ei harul arhieriei de la Mântuitorul Iisus Hristos şi l-au dat 
mai departe succesorilor lor, prin intermediul Tainei Hirotoniei pentru a 
sluji Sfânta Liturghie pentru membrii Bisericii, care sunt, la rândul lor, 
posesorii preoţiei laice sau universale. Totul se produce în interiorul unei 
ordini dumnezeieşti care este transpusă în ordinea eclesială, iar această 
diferenţiere a lucrării harului în Biserică este cea care produce ierarhia în 
Biserică. Aceasta trebuie privită mai întâi ca ierarhie slujitoare şi mai apoi 
ca autoritate ierarhică.205 În acest sens, unii teologi ortodocşi au definit 
autoritatea drept „capacitatea de a exercita puterea sau harul primit în 
Sfintele Taine şi în special în Taina hirotoniei”.206 Mai precis, „potrivit 
tradiţiei ortodoxe, orice autoritate are un caracter harismatic, eclesiologic 
şi conciliar”, în sensul că ea este un produs al administrării harului primit de 
la Duhul Sfânt în Biserică şi pentru Biserică. În acest caz, orice exteriorizare 
a acestei slujiri a harului încredinţat în şi din Biserica Mântuitorului Hristos 
de către El Însuşi şi de substituire a slujirii Bisericii cu autoritatea sau a 
autorităţii Bisericii cu cea personală,207 are drept consecinţă excluderea din 
Biserică. Aceasta se petrece întrucât „în Biserică nu există şi nici nu v-a 
putea exista o autoritate externă. Autoritatea nu poate fi un izvor de viaţă 
spirituală. Aşadar, autoritatea creştină face apel la libertate; această 
autoritate trebuie să convingă, nu să constrângă”.208 

Evident, contextul istoric îşi va pune amprenta asupra acestei 
învăţături a Mântuitorului Hristos şi vom asista la accentuarea sensului 
autorităţii (al exousiei), în defavoarea slujirii (diakoniei) în realizarea 
efectivă a misiunii sacerdotale încredinţate de Domnul Hristos Apostolilor 
şi, prin aceştia, episcopilor, fenomen care va cunoaşte, prin primatul 
reclamat de episcopul Romei, un accent extrem în Apus, greu de anticipat în 
epoca apostolică. 

De asemenea, orice concept şi exercitare a autorităţii în Biserica 
creştină nu poate avea ca izvor decât pe Însuşi Mântuitorul Hristos, Capul 
Său şi pe Duhul Sfânt, Viaţa Sa. Aceasta nu poate avea, fără îndoială, drept 
scop decât slujirea cuvântului lui Dumnezeu şi trăirea Lui în Sfânta 

                         
205 Aşa cum remarcă Mitropolitul IOANNIS ZIZIOULAS, „ierarhia este un efect esenţial al 
hirotoniei şi în această lumină trebuie să plasăm distincţia între clerici şi laici” („Hirotonie 
şi comuniune”, în vol. Fiinţa Eclesială, trad. de Preot dr. Aurel Nae, Ed. Bizantină, 
Bucureşti, 2007, p. 231). 
206 DTO, p. 45. 
207 „Autoritatea bisericească în sine nu este sursă de adevăr şi ea nu poate substitui Biserica. 
Numai Duhul Sfânt este cel care dă puterea de a vorbi cu autoritate” (IBIDEM, p. 46). 
208 GEORGES FLOROVSKY, „The Catholicity of The Church”, în vol. Bible, Church, 
Tradition: An Eastern Orthodox View, volume one in the Collected Works of Georges 
Florovsky, Nordland Publishing Company, Belmont, Massachusetts, 1972, p. 54. 
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Euharistie pentru mântuirea credincioşilor, membrii Trupului tainic al 
Domnului şi mădularele Duhului.209 Mântuitorul Hristos n-a lăsat Biserica 
Sa fără dimensiunea obiectivă a slujirii Sale şi a harului Duhului Sfânt, care 
este închipuită de slujirea sacerdotală, de mijlocirea obiectivă dată prin 
Taina Hirotoniei, dincolo de slujirea personală (subiectivă) pe care o 
experimentează fiecare credincios şi de mărturisirea credinţei. Deci, Domnul 
nu putea să lase Biserica Sa să se scufunde într-un subiectivism relativist în 
ceea ce priveşte relaţia credincioşilor cu Sine şi trăirea harului Său. Dacă 
s-ar fi petrecut astfel, atunci fiecare individ ar fi putut să susţină că el, la 
modul personal şi egoist, este posesorul celei mai bune sau al autenticei 
relaţii cu Mântuitorul Hristos, Capul Bisericii. Este clar că această 
dimensiune sacerdotală obiectivă a slujirii Sale în şi pentru Biserică este 
fixată în slujirea Apostolilor şi a succesorilor lor, episcopii, care 
întruchipează slujirea obiectivă a harului dumnezeiesc. Aceştia reprezintă o 
„verigă între Hristos şi Biserică şi constituie elementul cu rol decisiv şi, 
poate, normativ al unui proces istoric”.210 

Desigur, Biserica este portretizată, în relaţie cu această unire a creaţiei 
cu Dumnezeu, ca imagine a Preasfintei Treimi. Precum orice persoană 
umană există după chipul dumnezeiesc, ca icoană a Preasfintei Treimi, în 
acelaşi fel Biserica întrupează pe pământ taina unităţii în diversitate. Astfel, 
„în Treime cei trei sunt un singur Dumnezeu, fiecare persoană întru totul; în 
Biserică o multitudine de persoane sunt unite într-unul, păstrându-şi, totuşi, 
individualitatea”.211 Aplicat Bisericii, principiul unităţii în diversitate 
înseamnă o recunoaştere a indivizibilităţii şi unicităţii fiecărei comunităţi 
sau persoane.212 Secundar, această descriere a ekklesiei, în finalitatea ei, îi şi 
oferă un statut diferit decât cel existent în paradigma occidentală, pentru că 
preconizează Biserica nu doar ca scop al creaţiei, ci mai ales ca motiv al 
actului creator. Potrivit Sfinţilor Părinţi, Biserica este anterioară proiectului 
cosmic, care îi este subordonat. De-a lungul istoriei poporului ales şi până la 
înomenirea Fiului lui Dumnezeu, această Biserică durează în germene. În 
atare caz, definirea unităţii Bisericii prin raportare la unitatea Preasfintei 
Treimi obligă conştiinţa ortodoxă la trei afirmaţii cu implicaţii eclesiologice 
serioase. Cele trei sentinţe eclesiologice corespund unui număr egal de 
mărturii despre Dumnezeu făcute de întreaga teologie ortodoxă. Datorită 
ereziilor anti-trinitare, cărora Părinţii din primele secole au fost nevoiţi să se 
                         
209 I Corinteni 12, 27. 
210 IOANNIS ZIZIOULAS, „Continuitatea Apostolică în Conştiinţa Teologică a Bisericilor 
Ortodoxe”, în vol. Fiinţa Eclesială, p. 183. 
211 KALLISTOS WARE, The Orthodox Church, London, Penguin, 1993, p. 240. 
212 VELI-MATTI KÄRKKÄINEN, An Introduction to Ecclesiology. Ecumenical, 
Historical and Global Perspectives, Illinois, IVP Academic, 2002, p. 20. 
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opună, cum este cazul Sfântului Irineu şi al Părinţilor capadocieni, aceste 
judecăţi teologice au fost recurente în cuvântările despre Dumnezeu şi 
despre Biserică. Ele constituie, cum am văzut mai sus, puncte de plecare în 
fundamentarea unei sinteze eclesiologice ortodoxe. Întâi, orice încercare 
ortodoxă de mărturisire a lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat începe prin 
recunoaşterea incomprehensibilităţii tainei şi fiinţei divine. Cu alte cuvinte, 
unitatea şi existenţa lui Dumnezeu rămân, în ultimă instanţă, tainice şi 
apofatice. Nu întâmplător, în Răsărit orice propoziţie catafatică este dublată 
de o a doua, apofatică. Niciuna dintre aceste modalităţi de cunoaştere nu 
înseamnă dobândirea unei ştiinţe despre Dumnezeu în sine, ci presupun o 
mărturisire, fie printr-o negare, fie printr-o afirmare, a lui Dumnezeu Cel 
„experiat”. Părintele Stăniloae preciza că: „Prin cunoaşterea apofatică 
subiectul uman nu numai ştie că Dumnezeu e infinit, atotputernic, etc., ci şi 
experiază aceasta. Dar în experienţa aceasta infinitatea lui Dumnezeu se 
prezintă în fapt atât de copleşitoare, încât omul îşi dă seama că ea e altfel 
decât cea gândită, că este de netălmăcit”.213 Ambele forme de exprimare, 
catafatică şi apofatică, conduc, în chip complementar, la recunoaşterea 
simplităţii absolute şi incomensurabile a Dumnezeului-Treime. Prin faptul 
că sunt antinomice, ele demonstrează limitele pe care fiinţa creată şi 
limbajul ei le au. Toată ştiinţa despre Dumnezeu se rezumă, de aceea, la o 
serie de coincidenţe antinomice.214 Parafrazând gândirea simbolică a 
Sfântului Efrem Sirul, aceste coincidenţe spun ceva despre Dumnezeu, fără 
să îl poată defini.215 

Deci, Biserica este o reflecţie iconomică a Preasfintei Treimi, 
existând deopotrivă în timp şi în veşnicia lui Dumnezeu. Ea este vizibilă şi 
tainică pentru că uneşte generaţii trecute de generaţii viitoare sau pentru că 
face anamneza viitorului, permanentizând trecutul. Dar, mai ales, pentru că 
în ea se pogoară Persoana Duhului Sfânt, se jertfeşte Persoana Fiului şi se 
face văzut, în Mântuitorul Hristos, Însuşi Tatăl. În Biserică, precum în Rai, 
paşii lui Dumnezeu se aud, slava Lui se descoperă. Biserica este, deci, 
participare la taina Preasfintei Treimi împărtăşită nouă. „Dar de dragoste şi 
de viaţă al Părintelui Luminilor, Prezenţă şi aducere aminte a lui Hristos în 
rugăciune, în mărturie, în slujire, Putere sfinţitoare a Duhului Sfânt care 

                         
213 Pr. D. STĂNILOAE, Teologia dogmatică ortodoxă, ediţia a II-a, vol. I, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti 1996, pp. 81-82. 
214 VLADIMIR LOSSKY, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, traducere, studiu 
introductiv şi note de Vasile Răducă, Bucureşti, Ed. Anastasia, f. an., pp. 54-56. 
215 SEBASTIAN BROCK, The Luminous Eye: The Spiritual World Vision of St. Ephrem, 
Roma, Cistercian Publications, 1985, p. 11. 



89 
 

conduce Biserica şi pe fiii ei către împlinire, prin Glasul lăuntric al 
Duhului”.216 

Aşadar, dacă unitatea are în Dumnezeire deopotrivă caracteristici 
ontologice şi personale, Biserica demonstrează aceleaşi trăsături. Raportul 
dintre unitatea de fiinţă şi diversitatea persoanelor Preasfintei Treimi este 
modelul concilierii dintre unitatea fiinţei umane şi numeroasele persoane 
umane în Domnul Hristos şi Biserică. Biserica exprimă, astfel, 
sobornicitatea întregii creaţii. Sfântul Simeon al Tesalonicului explică 
simbolismul cosmic al locaşului de cult tocmai în relaţie cu Preasfânta 
Treime: „Ca o casă a lui Dumnezeu, biserica închipuie toată lumea, pentru 
că Dumnezeu este pretutindeni şi peste tot, iar biserica, arătând aceasta se 
împarte în trei, căci şi Dumnezeu este Treime”.217 Deci, în unitatea lui 
Dumnezeu şi a Persoanelor Preasfintei Treimi este dată virtual unitatea de 
alt ordin care se poate realiza în Biserică şi în persoana umană. De aceea, 
misterul Bisericii nu este, esenţial, altceva decât misterul unităţii în 
diversitate, aşa cum S-a rugat Mântuitorul Hristos: „Ca toţi să fie una, după 
cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie 
una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”.218 

Cât priveşte autoritatea în Biserică, teologia ortodoxă o înţelege 
raportată la Preasfânta Treime. Acest lucru are un impact considerabil 
asupra modului în care este înţeleasă autoritatea eclesială. Toate formele de 
autoritate sau conducere, înregistrate de-a lungul timpului, nu au avut o 
relevanţă doar pentru existenţa istorică a Bisericii, ci au fost dezvoltări 
menite să facă evidente natura interioară a Bisericii, adică unitatea de viaţă 
şi de comuniune. Pogorârea Duhului Sfânt rămâne evenimentul cheie pentru 
înţelegerea acestui adevăr. La Cincizecime, prin revărsarea harului 
dumnezeiesc, se întemeiază Biserica văzută în plenitudinea sa ca o comunitate 
concretă a oamenilor cu Dumnezeu. Odată cu acest moment, creştinii devin 
„hristofori, pentru că sunt în prealabil pnevmatofori şi în sensul acesta 
fiecare credincios poartă în sine Biserica, chipul autentic al Duhului şi deci 
al Sfintei Treimi”.219 Datorită acestui eveniment, care se continuă liturgic şi 
duhovniceşte, autoritatea în Biserică trimite întotdeauna la Mântuitorul 
Hristos şi la Preasfânta Treime. Prin urmare, sursa primordială şi ultimă a 

                         
216 Pr. BORIS BOBRINSKOY, Taina Preasfintei Treimi, traducere de Măriuca şi Adrian 
ALEXANDRESCU, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 2005, p. 17. 
217 SFÂNTUL SIMEON AL TESALONICULUI, apud. JUSTINIAN CÂRSTOIU, Locaşul 
de cult, loc al prezenţei lui Dumnezeu şi al comuniunii cu omul, în „Ortodoxia”, nr. 1-2/2008, 
p. 134. 
218 Ioan 17, 21. 
219 N. C. BUZESCU, Lucrarea Duhului Sfânt în Sfintele Taine, în „Ortodoxia”, nr. 3-4/1979, 
p. 562. 
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oricărei structuri bisericeşti trebuie corelată cu unitatea de comuniune şi 
viaţă a Preasfintei Treimi.220 Deci, Biserica nu trăieşte o separaţie între laici 
şi clerici, întrucât întreaga comunitate se manifestă într-o structură de 
autoritate dăruită de Preasfânta Treime. Datorită acestui fapt, fiindcă este un 
dar al comuniunii, autoritatea nu este, la un anumit nivel, o formă de izolare, 
ci de iubire.221 În iconomia Sa, Dumnezeu se manifestă în contextul unei 
asemenea autorităţi de iubire. Nu porunca sau legea, ci actul de iubire 
jertfelnică, de Înomenire, de Răstignire, de Înviere şi de Pogorâre a Duhului, 
fac din Preasfânta Treime sursa autorităţii în Biserică. În acest fel, departe 
de a fi judiciară, autoritatea Bisericii devine şi locul unei întâlniri cu 
Dumnezeu. Ca atare, autoritatea există „pentru a aduce pe credincios într-o 
comuniune şi la o participare în viaţa lui Dumnezeu”.222 Într-o asemenea 
interpretare, exercitarea autorităţii rămâne o reflecţie a iubirii divine şi a 
comuniunii intra-trinitrare. 

De bună seamă că în acest caz dinamica autorităţii eclesiale este 
evidenţiată de persoana episcopului, investit de Mântuitorul Hristos în 
virtutea Arhieriei lui veşnice. Episcopul aduce înaintea Domnului Hristos 
întreaga comunitate bisericească, în acelaşi fel în care El aduce Tatălui toată 
firea umană. Astfel, slujirea arhierească are ca model pe Răscumpărătorul, 
fapt ce pune în lumină unitatea şi individualitatea fiecărei sinaxe 
euharistice.223 Arhiereul arată, însă, tocmai concomitenţa unicităţii şi 
                         
220 Chiar etimologic, vorbind, expresia de autoritate vine din latinescul auctoritas, care se 
referă în mod direct la autor sau la paternitate. Lingvistic, deci, acest cuvânt trimite la ideea 
de sursă. Acelaşi înţeles se păstrează şi în cadrul eclesiologiei, unde autoritatea nu este 
atribuită direct Bisericii, ci sursei sau Persoanelor prin care aceasta este dăruită. 
221 Cf. FLILOTHEOS FAROS, Functional and Dysfunctional Christianity, Brookline, Holy 
Cross Orthodox Press, 1998, p. 81. 
222 TEENCE NICHOLS, That All May Be One: Hierarchy and Participation in the Church, 
Collegeville, The Liturgical Press, 1997, p. 20. 
223 Au existat numeroase speculaţii asupra acestei teme. Lossky, spre exemplu, despărţea 
unicitatea Bisericii în Hristos de unicitatea credincioşilor prin Duhul Sfânt, considerând că, 
prin această opoziţie, salvează caracterul distinct al persoanei umane şi probează 
sobornicitatea ipostatică a Ecclesiei. Iată ce spune reputatul teolog: „Rolul celor două 
persoane dumnezeieşti trimise în lume nu este acelaşi, deşi Fiul şi Sfântul Duh împlinesc pe 
pământ aceeaşi lucrare: ei creează Biserica în care se va face unirea cu Dumnezeu. Aşa 
cum am spus, Biserica este în acelaşi timp trupul lui Hristos şi plinătatea Sfântului Duh, 
„împlinind totul pentru toţi”. Unitatea trupului se referă la firea care apare ca „omul 
unic” în Hristos; plinătatea Duhului se referă la persoane, la mulţimea ipostasurilor 
omeneşti, dintre care toate reprezintă un întreg şi nu numai o parte. Astfel, omul va fi în 
acelaşi timp o parte, un mădular al trupului lui Hristos prin firea sa; dar el va fi, de 
asemenea, ca persoană, o fiinţă care cuprinde în ea totul. Sfântul Duh care Se aşează ca o 
ungere împărătească peste firea umană a Fiului, Capul Bisericii, Se împărtăşeşte fiecărui 
mădular al acestui trup, creează, spunând astfel, mai mulţi hristoşi, mai mulţi unşi ai 
Domnului: persoane pe cale de îndumnezeire alături de Persoana dumnezeiască. Biserica 
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catolicităţii, a hristologiei şi pnevmatologiei. Rânduit într-o slujire 
sacerdotală, el nu primeşte un har obiectiv pe care să-l posede ontologic, 
nici nu-i este delegată o autoritate suficientă prin sine, ci demnitatea sa 
depinde de Mântuitorul Hristos şi de oameni. Episcopul nu poate să existe în 
afara Domnului Hristos, după cum nu are nicio utilitate duhovnicească dacă 
se situează deasupra comunităţii sale. În lumina dragostei şi în contextul 
comuniunii, hirotonia îl leagă atât de profund şi de substanţial de o 
comunitate şi de Mântuitorul Hristos Însuşi, încât în noua stare în care se 
găseşte după hirotonie, el nu mai poate fi socotit separat de aceste relaţii. 
Mitropolitul Zizioulas afirmă că: „În starea de dragoste şi în legătura pe 
care o creează, s-ar putea spune vreodată despre cineva că exercită o 
anumită «funcţiune» sau că îl «reprezintă» pe un altul, fără ca fiinţa sa 
însăşi să fie afectată de manieră profundă şi decisivă de această legătură? 
Sau se poate spune că în această stare cineva posedă în mod individual 
ceva? Poate fi vreodată izolată şi obiectivată starea pe care o creează 
dragostea şi s-ar putea vorbi de un lucru dat de ea? Hirotonia este ca o 
căsătorie. Există un fapt istoric foarte profund şi revelator, despre care nu 
ştim nici cum, nici când s-a produs: faptul că în Biserica orientală 
Ortodoxă slujba în uz a hirotoniei este substanţial aceeaşi cu slujba 
cununiei”.224 De aceea, în cazul Bisericii locale, episcopul prezidează 
Liturghia, întrupând principiul potrivit căruia unul nu poate dura fără cei 
mulţi, iar cei mulţi nu pot exista fără unul.225 

Având înainte acest adevăr, părintele Stăniloae explica felul în care 
realitatea unităţii prin sacerdoţiu operează în Sfânta Taină a Euharistiei. 
„Prin episcop sau preot, prescura şi vinul sunt primite de Hristos, iar parte 
din ele, care reprezintă jertfele tuturor, sunt prefăcute de Hristos tot prin 
episcop sau preot în jertfa Lui; părţile care rămân să-i reprezinte pe ei în 
stare de jertfă, alăturare neconfundată cu jertfa lui Hristos, sunt sfinţite de 
jertfa lui Hristos, aşa cum rugăciunile lor comunicate prin cântare sau 
altfel lui Hristos la îndemnul episcopului, devin tot prin el rugăciunile 
Mântuitorului Hristos către Tatăl pentru noi, fără să înceteze de-a fi şi 

                                                               
fiind lucrarea lui Hristos şi a Sfântului Duh, ecleziologia are o bază dublă: ea este 
înrădăcinată în hristologie şi totodată în pnevmatologie” (V. LOSSKY, Teologia mistică a 
Bisericii de Răsărit, p. 205). 
224 I. ZIZIOULAS, op.cit., p. 244. 
225 IBIDEM, p. 151: „În cazul Bisericii locale, «unul» este reprezentat prin slujirea 
episcopului, pe când «cei mulţi» sunt reprezentaţi prin celelalte slujiri şi prin laicat. Există 
un principiu fundamental în eclesiologia ortodoxă, care urcă până în primele secole şi 
reflectă sinteza adecvată între hristologic şi pnevmatologie […] Este principiul potrivit 
căruia «Unul» – episcopul – nu poate exista fără «cei mulţi» – comunitatea – iar «cei 
mulţi» nu pot exista fără «unul»”. 
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rugăciunile lor. Dar aceasta nu înseamnă o intercalare a preotului între 
credincioşi şi Hristos, căci în preot Se roagă Hristos Însuşi pentru noi şi Se 
aduce El Însuşi jertfă sfinţitoare, care ne uneşte cu Sine ca jertfă şi sfinţeşte 
jertfele noastre, reprezentându-ne neconfundaţi”.226 Prezenţa Mântuitorului 
Hristos în mijlocul comunităţii dă tuturor credincioşilor şi slujitorilor sfinţiţi 
posibilitatea de a numi pe Dumnezeu Tată. Formula de dinaintea rugăciunii 
domneşti: Şi ne dă nouă a Te chema pe Tine, Tată, şi a spune, reliefează, 
tocmai, coincidenţa unicităţii ipostatice cu sobornicitatea Bisericii. Unitatea 
de iubire orientată prin Mântuitorul Hristos în Duhul Sfânt, unime în care se 
situează comunitatea prin episcop şi comunitatea prin el, ridică Biserica la o 
catolicitate, fără să păgubească individualitatea celor adunaţi împreună. În 
atare caz, relaţia dintre episcop şi comunitate, precum şi importanţa ei 
pentru dreapta înţelegere a unităţii în Biserică, este demonstrată de forma 
sinodală a Ortodoxiei. A existat de-a lungul vremii tentaţia de a percepe 
sinodalitatea ca pe o autoritate concurentă papalităţii, însă, sinodul nu 
exercită o presiune doctrinar-canonică asemănătoare papei. Cu alte cuvinte, 
colegiul episcopal nu este rupt de credincioşi, ci fiecare ierarh este într-un 
raport de identitate cu întreaga sa dieceză şi cu toată Biserica. De aceea, 
învăţătura unui conciliu poate să fie refuzată de popor sau să se dovedească 
eretică în decursul anilor, cum s-a întâmplat, bunăoară, cu Sinodul tâlhăresc 
de la anul 449. Pe de altă parte, aducerea laolaltă a episcopilor nu formează 
o unitate colectivă, colegială, bazată pe acordul unei autorităţi împărţite între 
ierarhi. Întrucât fiecare arhiereu este urmaşul tuturor apostolilor şi fiecare 
comunitate euharistică este catolică, sinodul face vizibilă o unitate organică 
şi nu una negociabilă. 
 
Abstract: The Church of Jesus Christ on the Way to Unity of the Faith 
and the Communion of the Holy Spirit 
The serving in the Church is acquired in Christ the Savior by the Apostles. 
The bishops received through the Apostles the grace of the priesthood from 
Jesus Christ and they have it passed to their successors through the 
sacrament of ordination to serve the Liturgy   for the members of the 
Church, which, in turn, they are laically or universally priesthood holders. 

 Everything occurs within a divine order which is transposed into the 
ecclesial and this differentiation of the work of grace in the Church is that 
which produces the hierarchy of the Church. This must be viewed first as a 
servant hierarchy and then as a hierarchical authority. Any concept and 
exercise of authority in the Christian Church cannot have the spring than 

                         
226 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, ediţia a II-a, 
Bucureşti, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, pp. 665-666. 
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Christ, the Savior Himself, His Head and the Holy Spirit, as His Life. That 
can undoubtedly have as purpose solely the ministry of the word of God and 
the experience of the meeting with him in the Holy Eucharist for the 
salvation of the faithful members of the Lord's Mystical Body and Spirit’s 
members.  

Thus, the Episcopal College is not broken of the faithful, but every 
bishop is in a report of identity with the entire diocese and with the entire 
Church. Therefore, the teaching of a council may be rejected by the people 
or to be proved as heretical over the years.  

On the other hand, the bringing together the bishops does not form a 
collective unit, based on the agreement of an authority divided between the 
bishops. As each bishop is the successor of all the apostles and each 
Eucharistic community is catholic, the council makes visible an organic 
unity and not one negotiable. 
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Părintele Paisie Athonitul, prietenul lui Dumnezeu1 
 

     
Prof. Univ. Dr. MIHAIL TRITOS2  

 
Cuvinte cheie: Paisie Athonitul, monahism, asceză, rugăciune, smerenie 

Keywords: Paisie Athonitul, monachism, asceticism, prayer, humility 
 
Întreaga creştinătate a primit cu bucurie duhovnicească hotărârea Sfântului 
Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 13 ianuarie 2015, de a trece în rândul 
sfinţilor pe Părintele Paisie Aghioritul. Trebuie spus însă că, în conştiinţa 
Bisericii, Părintele Paisie se afla de multă vreme în rândul Sfinţilor. 
Patriarhia Ecumenică nu a făcut decât să confirme opinia unanimă şi 
credinţa neclintită a Bisericii asupra sfinţeniei Părintelui Paisie. 

Autorul acestor rânduri l-a cercetat de multe ori pe Părintele Paisie 
în smerita lui chilie de la Panaguda din Muntele Athos şi este martor al 
sfinţeniei, al înainte-vederii şi al sănătoasei conştiinţe eclesiale de care a dat 
dovadă acest nou sfânt al Bisericii noastre. Despre curajul său în faţa morţii 
şi alte detalii puţin cunoscute despre sfinţenia părintelui Paisie, am mărturia 
bunului meu prieten, Iorgos Blaţas, profesor onorific la Facultatea de 
Medicină, cel ce a realizat o intervenţie chirurgicală asupra părintelui Paisie 
la spitalul Theaghenio din Tesalonic. 

Părintele Paisie a fost un fiu iluminat al Bisericii, a suferit „buna 
schimbare”, adică a fost preschimbat duhovniceşte de către Dumnezeiescul 
Har. Un adevărat prieten al lui Dumnezeu, al Născătoarei de Dumnezeu şi al 
tuturor sfinţilor. Un teolog al experienţei care, deşi nu avea studii de 
teologie, a exprimat în cuvinte simple experienţa vederii lui Dumnezeu. De 
altfel, vederea lui Dumnezeu (Theoptia) precede Theologia. El însuşi 
spunea: „Teologia fără experienţă se aseamănă cârtiţei care ar încerca să 
descrie soarele”.3 A devenit biserică însufleţită şi sălaş al lui Dumnezeu, 
omul ales de Dumnezeu pentru a sprijini oamenii epocii noastre atât de 
dezorientate duhovniceşte. 

Om eliberat de patimi, plin de harul Duhului Sfânt, a trăit stări de 
extaz suprafiresc, stări pe care le-a împărtăşit, în parte, oamenilor, pentru a-i 
                         
1 Traducere din limba neogreacă de Lect. Univ. Dr. Cristian Emanuel Cercel. 
2 Facultatea de Teologie din Tesalonic, Grecia. 
3 ἹΕΡΟΜΑΝΆΧΟΥ ἸΣΑΆΚ, Βίος Γέροντος Παϊσιοῦ τοῦ Ἁγηιορείτου, Ἅγιον Ὄρος, 2009, p. 
591/541; trad. rom.: IEROMONAHUL ISAAC, Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul, 
traducere din limba neogreacă de Ieroschimonah Ştefan Nuţescu, Ed. Evanghelismos, 
Bucureşti, 2005.  În continuare vom cita ediţia greacă iar paginile din traducerea 
românească vor fi date imediat după ediţia  neogreacă, despărţite de o bară oblică. 
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susţine în vieţuirea lor după Hristos. Despre stările şi temele duhovniceşti 
vorbea cu convingere, ca unul care are putere, fără să lase loc îndoielii. 
Avea şi el acea caracteristică a sfinţilor de a fi aspru cu el însuşi şi 
îngăduitori cu ceilalţi. Întrupa în cel mai înalt grad virtuţile ascultării, 
sărăciei şi fecioriei. Ajunsese la înalte măsuri duhovniceşti, fapt pentru care 
harismele sale erau atât de multe. Aşa cum a scris biograful său, 
„particularităţile sale erau spiritul de jertfă, nevoinţa făcută în mărinimia 
inimii pentru dragostea lui Hristos, acrivia monahală, deosebita lui 
sensibilitate duhovnicească, discernământul rar întâlnit, iubirea sa jertfelnică 
pentru fiecare om şi grija sa părintească ce odihnea pe toţi”.4 

Acest nou sfânt al Bisericii noastre, de statură medie, slăbit de 
nevoinţă, cu privire pătrunzătoare, aspră dar şi blândă totodată, cu mâini 
bătătorite de muncă, strălucea, iradiind experienţa Învierii şi răspândea 
pretutindeni bucurie, nădejde, putere şi optimism. „Ca să-L cunosc pe El şi 
puterea învierii Lui”.5 Surprinzătoare erau multilateralitatea lui, cunoştinţele 
lui practice, înţelepciunea şi puterea memoriei lui. Era un om dintr-o bucată. 
Detesta ipocrizia, linguşirea, nesinceritatea, duplicitatea. Aşa cum însuşi 
spunea: „Simt pentru toţi oamenii aceeaşi iubire pe care o aveam pentru 
rudele foarte apropiate. Acum îi simt pe toţi ca pe nişte fraţi”.6 Dădea mare 
importanţă milosteniei şi se întrista pentru suferinţa săracilor: „Ce creştini 
suntem”, spunea, „să avem două sau trei case şi casă de vacanţă iar alţii să 
nu aibă unde să-şi plece capul?”.7 

Părintele Paisie a fost un adevărat monah, model de asceză şi 
asumare a principiilor Evangheliei. Din acest motiv a ajuns la măsuri 
duhovniceşti înalte şi la vederea lui Dumnezeu. Fermitatea lui 
duhovnicească, pacea lui lăuntrică, dispoziţia lui iubitoare şi plinătatea 
harului învierii pe care l-a trăit, descoperă un om desăvârşit al lui 
Dumnezeu, eliberat de patimi şi plin de Duhul Sfânt. Curăţia lui ajunsese la 
asemenea măsuri încât nu primea nici un gând trupesc. Întrupa toate virtuţile 
monahale. Având virtutea înstrăinării, din moment ce se dezlegase de 
legăturile cu rudeniile apropiate, îndrepta către fiecare om o iubire întreagă. 
Practica virtutea ascultării într-un mod ideal, deşi nu a trăit mulţi ani ca frate 
ascultător într-o obşte. „Să ştiţi – spunea – tot sensul şi toată taina vieţii 
monahale se află în ascultare”.8 Neobişnuită era şi smerenia lui. Se vedea pe 
sine însuşi ca „pământ şi cenuşă”. Mai jos decât toată făptura, mai rău decât 
toate animalele. Se simţea foarte stânjenit când era fotografiat, înregistrat 
                         
4 ἹΕΡΟΜΑΝΆΧΟΥ ἸΣΑΆΚ, op.cit., p. 23-24/13. 
5 Filipeni, 3, 10. 
6 ἹΕΡΟΜΑΝΆΧΟΥ ἸΣΑΆΚ, op.cit., p. 538/496. 
7 IBIDEM, p. 539/497. 
8 ἹΕΡΟΜΑΝΆΧΟΥ ἸΣΑΆΚ, op.cit., p. 399/366. 
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audio sau abordat ca un sfânt. Atunci când cineva la Suroti l-a numit, pe 
neaşteptate, sfânt, părintele a izbucnit în lacrimi. Trăia sincer virtutea 
smereniei, motiv pentru care obişnuia să spună: „Semnul adevăratei vieţi 
duhovniceşti este marea asprime faţă de sine şi multa îngăduinţă faţă de 
alţii. Să nu fie folosite canoanele ca tunuri împotriva celorlalţi”.9 

În centrul cuvântărilor sale era pocăinţa, nu ca hotărâre de moment ci 
ca hotărâre de viaţă. Pocăinţa – forţa ce nutreşte purificarea, inteligenţa, 
simţirea şi cugetarea – o considera ca fiind cea mai importantă faptă a 
monahului precum şi a fiecărui om. Recomanda, în special, deasa 
spovedanie. Cu o uimitoare conştiinciozitate respecta făgăduinţa sărăciei pe 
care o făcuse Domnului în ziua tunderii în monahism. Sărac a intrat în viaţa 
monahală, sărac a intrat în veşnicie. În cazul lui putem să repetăm cuvintele 
Sfântului Cosma Etolianul: „De mii de ori dau slavă Domnului meu pentru 
că m-a păzit de această patimă a iubirii de argint, şi cu harul Mântuitorului 
şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos Cel răstignit, nu am nici pungă, nici 
casă, nici cufăr, nici altă rasă în afară de cea pe care o îmbrac, dar încă Îl rog 
pe Domnul meu ca până la sfârşitul vieţii mele să mă învrednicească să nu 
dobândesc pungă, deoarece în clipa în care voi începe să iau bani, îndată îi 
voi pierde pe fraţii mei. Nu pot sluji amândurora, şi lui Dumnezeu şi 
diavolului”.10 

Sfântul Paisie era un adevărat ascet. Postea aspru, dormea puţin şi 
priveghea în rugăciune. Drept pernă avea un butuc din lemn de castan. Drept 
pat avea două scânduri cu un loc gol între ele, pentru a nu sprijini şi încălzi 
coloana vertebrală. La dumnezeieştile slujbe rămânea drept,  pentru a nu-l 
lua somnul şi a nu-i hoinări mintea. 

Rugăciunea, ca ieşire din sine şi întâlnire cu Dumnezeu era 
principala sa grijă. Cunoscuta zicere a Sfântului Ioan Scărarul „Tot drumul 
lui era rugăciunea neîncetată şi dorul mistuitor de Dumnezeu”11 îşi găsea 
deplină aplicare la Sfântul Paisie. Rugăciunea lui era necontenită, din inimă, 
curată şi lucrătoare. Se ruga în chilia lui, în rucodelia lui, pe drum şi în 
întâlnirile lui cu oamenii. O împărţise în trei părţi: una pentru sine însuşi, 
una pentru cei vii şi alta pentru cei adormiţi. În fapt, se ruga mai mult pentru 
ceilalţi decât pentru sine. Iubea şi cultiva rugăciunea „Doamne Iisuse 
Hristoase, miluieşte-mă!”. Ajunsese la o astfel de stare duhovnicească încât 
mintea i se adâncea în rugăciune şi aceasta continua şi în somn. Aşa cum 
                         
9 ἹΕΡΟΜΑΝΆΧΟΥ ἸΣΑΆΚ, op.cit., 417/384. 
10 Ἑπισκόπου ΑὐΓΟΥΣΤΊΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΏΤΟΥ, Μητροπολίτου Φλωρίνης, Κοσμᾱς ὀ 
Αἰτωλός, Ἀθῆναι, 2007, pp. 105-106. 
11 Κλῆμαξ, ἒκδ. Ἀστέρος, Ἀθῆναι, 1970, 8; trad. rom.: SFÂNTUL IOAN SCĂRARUL, 
Scara, în „Filocalia” X, traducere, introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 35. 
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scrie ieromonahul Isaac: „Nu socotea rugăciunea cu orele, cu cuvintele 
rostite sau cu numărul bobiţelor de metanie”.12 Îl preocupa însă ca 
rugăciunea să fie curată, să ajungă la Dumnezeu şi să dea roade.  „Restul – 
spunea părintele Paisie – nu-i decât pentru tulburarea nopţii şi pentru a 
spune că am făcut atâtea şi atâtea ore de priveghere”.13 Pe lângă rugăciune, 
iubea şi psalmodia, pe care o vedea ca „rugăciune nedesăvârşită”.14 „Când 
suntem mâhniţi – spunea – să cântăm. Psalmodia alungă diavolul, deoarece 
este în acelaşi timp rugăciune şi dispreţuire a ispitei”.15 

Om al trezviei şi al prihănirii de sine, precum era, nu îndreptăţea 
întru sine nici cea mai mică greşeală, pentru că ştia că sfinţenia este sfinţirea 
detaliilor vieţii zilnice. Părintele reteza repede gândurile pătimaşe. 
„Gândurile – spunea – arată starea noastră duhovnicească. Fără trezvie, 
atacurile (momelile) gândurilor evoluează în patimi şi ajunge omul magazie 
de patimi”.16 Cu discernământ, corela în chip deplin isihia cu slujirea 
aproapelui. Adept al învăţăturii Sfântului Grigorie Palama, credea cu tărie că 
de la isihasm va porni renaşterea Bisericii şi autenticitatea vieţii 
duhovniceşti. „Pot să vorbesc, să comunic cu oamenii fără să mă vatăm – 
spunea – dar apoi vreau să fiu singur”.17 

Una din harismele Părintelui Paisie era discernământul şi înainte-
vederea. Cunoştea, cu harul lui Dumnezeu, venirea pelerinilor, starea lor 
duhovnicească, numele lor, problemele care-i preocupau şi, în consecinţă, 
acţiona conform fiecărei situaţii. Atunci când, în iulie 1980, l-am vizitat cu 
prietenul meu, Foti Maleno, directorul liceului din Agrinio, ne-a strigat pe 
nume, fără să ne cunoască: „Bun sosit, copiii mei, Foti şi Mihali!” Conform 
informaţiilor pe care mi le-a dat profesorul Blaţas, atunci când în 1987 
părintele a intrat în spitalul Theaghenio pentru a fi operat de hernie 
inghinală, profesorul era îngrijorat pentru rezultatul intervenţiei chirurgicale. 
Părintele Paisie a simţit îngrijorarea şi i-a spus: „Nu te teme, Iorgo! Am 
văzut operaţia. Totul va merge bine”.18 Intervenţia chirurgicală a avut, 
într-adevăr, succes şi totul a mers bine. Cu ochiul său pătrunzător, 
duhovnicesc, văzuse totul. Dobândise „gândul lui Hristos”19 şi era în măsură 
să ajute efectiv la dezlegarea problemelor oamenilor. 

                         
12 ἹΕΡΟΜΑΝΆΧΟΥ ἸΣΑΆΚ, op.cit., p. 515/475. 
13 IBIDEM. 
14 IBIDEM, p. 513/472. 
15 IBIDEM, p. 514/472. 
16 IBIDEM, p. 510/468. 
17 IBIDEM, p. 497/458. 
18 IBIDEM, p. 303/286. 
19 1 Cor. 2;16. 
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Toate aceste premise îi dădeau mare curaj şi har. Se lupta cu 
demonii, „socializa” cu fiarele sălbatice şi era cercetat de dumnezeiescul 
har. 

În chilia sa din muntele Sinai s-a luptat cu diavolul ca realitate 
fiinţială. Coborând în Mânăstirea Sfintei Ecaterina şi împărtăşindu-se cu 
Preacuratele Taine a trăit o cercetare dumnezeiască pe care o descrie astfel: 
„Am coborât la mânăstire pentru Sfânta Liturghie. Când m-am împărtăşit, 
am simţit Trupul Domnului ca o carne foarte dulce şi, totodată, am simţit o 
putere înlăuntrul meu. Era Trupul şi Sângele Domnului”.20 

Pentru Sfântul Paisie, diavolul era o realitate palpabilă. Celor ce se 
îndoiau de existenţa diavolului, le spunea: „Ce tot îndrugă acela? Aici în 
fiecare noapte diavolul ne dă spectacole de cinema”.21 

În mânăstirea de la Stomio – Koniţa, „grădiniţa Maicii Domnului”, 
aşa cum o numea el, s-a învrednicit împreună cu femeile din Koniţa care 
ajutau mânăstirea, să o vadă pe Maica Domnului. Acestor femei le-a spus: 
„V-a învrednicit Dumnezeu să o vedeţi pe Maica Domnului, dar să nu 
spuneţi nimănui”.22 Altă dată, în ungherele chiliei de la Panaguda, din 
Sfântul Munte, a văzut-o pe Maica Domnului îmbrăcată în alb şi a strigat-o: 
„Măicuţa mea, şi locul e murdar şi eu sunt murdar”.23 În vis a văzut-o pe 
Maica Domnului ca pe o femeie cuvioasă şi strălucitoare, îmbrăcată în aur. 
Atunci când a mers să se închine la mormântul Maicii Domnului, a 
recunoscut în icoana Maicii Domnului chipul cuvios pe care îl văzuse în vis. 
Pe 27 februarie 1974, la ora 10 dimineaţa a primit în chilia lui vizita Sfintei 
Eufemia, cu care s-a sfătuit într-o problemă bisericească importantă, care îl 
preocupa în vremea aceea. În general, părintele evita să povestească 
experienţele sale duhovniceşti. O făcea doar în cazuri speciale, când socotea 
necesar să ajute un suflet. 

Ethosul său ascetic pascal, nevinovăţia lui copilărească şi dăruirea sa 
totală lui Dumnezeu, constituiau premizele pentru trăirea experienţelor mai 
presus de fire. În 1967, în pustia Katunakiei, în vreme ce rostea rugăciunea 
„Doamne Iisuse Hristoase miluieşte-mă!”, chilia s-a umplut de lumină 
dumnezeiască. Potrivit descrierii sale „era albă cu o mică nuanţă spre 
albastru... . Lumina era foarte puternică! Mai puternică decât lumina 
soarelui. Soarele şi-a pierdut strălucirea înaintea ei. Priveam soarele şi îmi 
părea că lumina lui este palidă, precum lumina lunii pe lună plină. Lumina a 

                         
20 ἹΕΡΟΜΑΝΆΧΟΥ ἸΣΑΆΚ, Βίος ...,  p. 170/153. 
21 IBIDEM, p. 600/548. 
22 IBIDEM, p. 147/132. 
23 IBIDEM, p. 297 /280. 
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stăruit multă vreme. Apoi, când lumina s-a retras şi harul s-a micşorat, am 
rămas fără de mângâiere şi bucurie”.24 

Părintelui Paisie i-a fost dată şi harisma îmblânzirii fiarelor sălbatice, 
care nu îl vătămau, aşa cum se întâmpla şi cu mulţi dintre sfinţii Bisericii. În 
cazul său se adevereşte ceea ce scrie Sfântul Isaac Sirul: „Se apropie de el ca 
de stăpânul lor şi capetele le apleacă spre el şi îi ling mâinile şi picioarele 
pentru că simt mireasma pe care o adulmecau în preajma lui Adam înainte 
de cădere”.25 Stihiile firii se îmblânzeau înaintea măsurilor duhovniceşti ale 
Sfântului Paisie! 

Neîncetata trezvie duhovnicească a părintelui Paisie, se datorează şi 
neîncetatei pomeniri a morţii, nevoinţă care are mare greutate 
duhovnicească în viaţa credincioşilor. Are mare putere de trezire şi 
constituie premisa de bază pentru o viaţă duhovnicească autentică. 
Pomenirea morţii îndepărtează păcatul şi orientează corect viaţa. Potrivit 
Sfântului Ioan Gură de Aur, devine pricină folosului şi iubirii de 
înţelepciune mântuitoare, din moment ce „moartea, care aşteaptă pe fiecare 
dintre noi, ne convinge a ne cuminţi şi a ne modera, a fi cumpătaţi în toate 
acţiunile noastre şi, cu un cuvânt, a ne izbăvi de orice răutate”.26 

Sfântul Paisie a fost încercat de multe boli – bronşiectazie, 
hemoptizie şi, în final, de cancer cu metastaze în ficat şi plămâni. Spunea 
adesea celor ce îl ascultau: „Cât de mult mi-au folosit bolile nu mi-a folosit 
nevoinţa pe care ca monah am făcut-o atâţia ani”.27 Pe 4 februarie 1994 a 
fost supus unei intervenţii chirurgicale. Părintele a întâmpinat problema cu o 
minunată răbdare şi credinţă. Era bucuros şi bine dispus. Deşi avea dureri 
mari, îi mângâia şi încuraja pe cei dimprejurul lui. 

Profesorul Iorgos Blaţas, cel ce l-a operat, mi-a vorbit cu admiraţie 
despre curajul cu care sfântul nostru a întâmpinat moartea: „Era sfânt. Se 
juca cu moartea. Auzisem despre sfinţi dar acum aveam în faţa mea unul”. 
Şi a continuat: „Ultima dată când l-am văzut, cu o săptămână înainte de a 
adormi în Domnul, eram foarte posomorât. De nenumărate ori mă 
frământaseră îndoielile asupra modului în care îi tratăm pe bolnavi. Mi-a 
spus: – Ascultă, Iorgo, toate s-au întâmplat precum se cuvine. Ţi-ai meritat 
salariul. Nu te mai întrista! Am vrut să ştii că oricând ai nevoie de mine, voi 
fi alături de tine. – Părinte, ficatul vi s-a mărit vă doare – i-am spus – 

                         
24 IBIDEM, p. 306/185.  
25 SFÂNTUL ISAAC SIRUL, Cuvinte despre sfintele  nevoinţe, cuv. XX, în „Filocalia” X, 
trad. rom. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, p. 108. 
26 Είς Ρωμ. Όμ.10, 3, P.G. 60, 478; trad. rom.: SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii 
la Epistola către Romani, traducere de P.S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de 
Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005, p. 83. 
27 ἹΕΡΟΜΑΝΆΧΟΥ ἸΣΑΆΚ, Βίος ...,  p. 362/333. 
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deoarece a făcut metastaze. A surâs şi mi-a spus. – „Ah, ăsta a fost fala mea. 
Nu te îngrijora! Ficatul ăsta  m-a ţinut până la 70 de ani şi tot el mă trimite 
acum cât de repede poate, acolo unde trebuie să mă duc. Nu te îngrijora, 
bine sunt”.28 

Dorinţa lui era să moară şi să fie înmormântat în Muntele Athos dar 
voia lui Dumnezeu a fost să rămână în lume pentru ca oamenii să ia prin el 
putere, mângâiere şi nădejde. Pregătindu-se de moarte, a cerut să îi fie citită 
rugăciunea de iertare. S-a împărtăşit ultima dată în 11 iulie, de ziua Sfintei 
Eufimia pe care mult o îndrăgea, iar în ziua de marţi, 12 iulie 1994, la orele 
11, şi-a dat sufletul Stăpânului vieţii şi al morţii, murmurând către Maica 
Domnului „Preasfânta mea cea dulce”.29 Slujba de înmormântare s-a 
desfăşurat liniştit în biserica Sfântului Arsenie la Suroti. 

Fie lăudat preaslăvitul nume al Ziditorului Bisericii, Iisus Hristos, 
Cel ce în pofida păcătoşeniei noastre, „nu S-a lăsat nemărturisit”30 în 
timpurile noastre. Apariţia Sfântului Paisie Aghioritul şi a altor sfinţi 
contemporani dovedeşte că Dumnezeu nu a întors faţa Sa de la noi iar Iisus 
Hristos este „ieri şi azi şi în veci, Acelaşi”.31 

Să avem rugăciunea lui şi să îl rugăm să mijlocească totdeauna la 
milostivul Dumnezeu pentru pacea lumii şi pentru mântuirea tuturor 
oamenilor, pentru că Părintele Paisie are mare îndrăzneală la Dumnezeu. 
Aşa precum scrie Sfântul Isidor Pelusiotul, „a dobândit o formă de virtute pe 
care moartea nu o va putea atinge”.32 
 
Abstract: Father Paisius fom Athos, the Friend of God 
Christendom welcomed with spiritual joy the decision of the Holy Synod of 
the Ecumenical Patriarchate of 13 January 2015 to take among the Saints, 
Father Paisius.  

In the consciousness of the Church, Father Paisius was from long 
time as Saint considered. Ecumenical Patriarchate has only served to 
confirm the unanimous opinion and firm faith of the Church of the holiness 
of Father Paisius. This new saint of our Church, of medium stature, 
weakened of ascetical life, with sharp-sighted, rough and gentle at the same 
time, with his calloused hands working, shining, radiating and spreading 
everywhere the experience joy, hope, strength and optimism of 
Resurrection.  

Paisius was a true monk, model of asceticism and assumption of the 
                         
28 IBIDEM, 360 /331. 
29 IBIDEM, p. 363/333. 
30 Fapte, 14; 17. 
31 Evrei, 13; 8-9.  
32 Ἐπιστολαί, 5, 186, PG, 1437D. 
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gospel principles. For this reason reached a high spiritual measures and the 
view of God.  

The firmness of his spiritual life, his inner peace, his disposal to love 
and his fullness of grace discovers a perfect man free of passions and full of 
the Holy Spirit. His chastity reached a  such measure that did not receive 
any bodily thought. 
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Imperium unicum şi o cultură bilingvă 
 
 

Conf. Univ. Dr. MARIN COJOC1 
 

Cuvinte cheie: Imperiul romano-bizantin, cultură, latinitate, bilingvism 
Keywords: Roman-Byzantine Empire, culture, latinity, bilingualism 

 
În ceea ce priveşte cultura, educaţia şi răspândirea ei în Imperiul roman la 
apariţia Noii Rome, Constantinopolul la 330, aceasta avea o nouă topografie, 
împărţită în două regiuni, partea vestică (pars occidentis) unde se vorbea 
limba latină, şi cea estică (pars orientis) unde se vorbea preponderent limba 
greacă. Limita dintre aceste două regiuni nu era bine stabilită nici după 395, 
după împărţirea Imperiului între cei doi fii ai lui Theodosie I cel Mare. În 
perioada bizantină următoare vor izbucni virulente procese administrative, 
politice şi religioase în urma cărora unele dintre aceste teritorii vor fi atrase 
în sfera de influenţă a Constantinopolului iar mai apoi în procesul lingvistic 
de grecizare a Imperiului răsăritean, amplificându-se în perioada lui 
Heraclius şi a urmaşilor săi.2 Diocezele răsăritene ale Imperiului, respectiv 
teritoriile aflate în orbita Primei Europe, aceea din jurul Constantinopolului 
(din această Primă Europă făceau parte şi provinciile Thracia, Bitinia şi 
Pontul) după sinodul IV ecumenic vor avea loc nu numai procese şi de 
natură religioasă ci şi o altă constituţie topografică, în care teritorii de limbă 
latină vor veni alături de teritoriile Greciei continentale, Macedonia, Epirus 
Vetus et Epirus Nova unde se vorbea preponderent limba greacă. La acestea 
se adăugau mai departe cele patru provincii ale Traciei de sud din zona 
munţilor Haemus, teritoriul acesta lingvistic se întindea mai departe către 
vechile cetăţi greceşti, megarice de la ţărmul Mării Negre şi până la gura de 
vărsare a Dunării cu câteva mici excepţii. În nordul şi vestul acestor teritorii, 
în diocezele Daciei şi Panonniei şi în provinciile danubiane ale Traciei, ca şi 
în nordul Dunării, în Dacia restituta se vorbea limba latină aşa cum o 
demonstrează numeroasele inscripţii descoperite.3  

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 E. GROE, Römische Militärgeschichte von Galienus bis zum Beginn der 
byzantinischen Themenverfassung, Berlin, 1920; G. BLOCH, L’empire romain, évolution 
et décadence, Paris, 1924; A.H.M. JONES, The Later Roman Empire, I, p. 126-130 şi 
370-376 cu privire la împărţirile administrative şi consecinţele ei şi cu privire la 
funcţiunile prefecţilor. 
3 W. SESTON, op.cit., p. 336-351; W. ENSSLIN, op. cit., col. 2456-2461; E. STEIN, op.cit., 
p.69-72; A.H.M. JONES, The later Roman Empire, I, p. Oxford, 1964, p. 42-52; I. BARNEA, 
OCT. ILIESCU, Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p. 16-18; Cu privire la cetăţile 
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În ceea ce priveşte folosirea limbii elene în pars occidentis aceasta 
s-a manifestat în mod izolat în anumite şcoli iar în perioada bizantină, abia a 
fost regăsită în aşa zisul Illyric sicilian împreună cu sudul Italiei care 
odinioară fuseseră latinizate la sfârşitul secolului al treilea. În mod contrar 
coloniile romane din răsărit au fost de mult asimilate de mediul grecesc, 
bizantin. În perioada romană după cucerirea Egiptului de către Cezar 
teritoriile Africii de nord cu cetăţile punice de odinioară ale Tripolitaniei 
care erau romanizate şi până la venirea arabilor în 644 acestea au coexistat 
cu cetăţile elenizate ale Pentapolis-ului, existente din perioada lui Alexandru 
cel Mare. Din păcate până la 702 d.Ch. toate aceste teritorii romanizate ale 
Africii de nord vor fi cucerite până la Atlantic de către triburile arabe. 

În ceea ce priveşte rezolvarea jurisdicţiei asupra teritoriilor romane, 
acesta a fost un program de durată, în timp ce graniţa lingvistică în Imperiul 
roman nu coincidea nici cu constituţia politică, nici cu cea eclesiastică, 
întâlnim uneori un adevărat mixtum jurisdicţional asupra unor teritorii, 
foarte interesant cum era cazul teritoriilor illyriene care aveau prefecţi ai 
pretoriului desemnaţi de conducerea din pars orientis dar din punct de 
vedere ecclesiastic episcopii ţineau de Roma printr-o ordine vicarială, 
controlând la un moment dat Macedonia, Epirus Vetus, Epirus Nova, 
teritoriile Greciei continentale inclusiv Creta. Controlul acesta se va 
manifesta cu anumite intermitenţe până la înfiinţarea Justinianei Prima de 
împăratul Justinian. La fel în răsărit, împăraţii deţineau teritorii de limbă 
latină în Moesia Inferior şi în Scytia Minor cu teritoriile danubiene iar la 
umbra puterii politice, cum se exprimă împăratul Justinian în edictele sale, 
patriarhul de răsărit a menţinut controlul său peste aceste teritorii. Chiar 
după împărţirea Imperiului după Theodosie I cel Mare la 395, între fiii săi 
Arcadius şi Honorius problema aceasta a graniţelor lingvistice şi religioase 
nu a fost rezolvată iar aceste teritorii de limbă latină ale diocezelor dacice, 
respectiv Dacia ripensis şi Dacia mediteraneea au fost conduse tot de 
Imperiul de răsărit. 

În ceea ce priveşte definirea lingvistică pe spaţiile teritoriale ale 
celor două pars romanae, aceasta a fost un proces complex cu multe 
implicaţii politice, militare şi mai ales religioase, această ruptură lingvistică 
s-a accentuat din ce în ce mai mult începând cu secolul III d.Ch., şi mai ales 
după criza provocată de năvălirea barbarilor, resimţindu-se şi mai acut după 
acest Bruch provocat de primii barbari, mai ales de goţi şi de huni. 
Odinioară în epocile romane, clasice, respectiv cele ale lui Cicero (106 

                                                               
megarice din Scytia Minor la R. VULPE, I. BARNEA, Din Istoria Dobrogei, vol. II, p. 24 
ş.u.; Asupra expresiei de Dacia restituta  a se vedea la IULIAN APOSTATUL, Împăraţii, în 
FHDR, II, p. 31. 
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î.d.Ch.-43 î.d.Ch.) şi Augustus (27 î.d.Ch.-14 d.Ch) romanii cultivaţi erau 
familiarizaţi atât cu limba elenă, cât şi cu limba latină. Odată cu dezvoltarea 
unei literaturi latine şi a unui sistem educaţional bazat pe aceasta, limba 
greacă a ajuns în mod inevitabil pe un plan secund şi abia în a doua jumătate 
a sec. II şi-a scris Marcus Aurelius (121-180 d.Ch.) jurnalul său intim în 
limba greacă preocupat fiind de filosofia stoică şi având o educaţie aleasă 
atât în limba latină cât şi în limba greacă, cum era cazul familiilor 
aristocratice romane.4 Ca şi în epocile moderne şi la vremea aceea exista 
predilecţia pentru o materie sau alta deşi materiile erau impuse în ciclul 
educativ, astfel Marc Aureliu prefera filosofia retoricii, deoarece îi părea de 
un uz mai practic, drept pentru care profesorul Fronto a luat această 
atitudine ca o ofensă de vreme ce existau în programă retorica, gramatica şi 
alte obiecte de studiu. Mai târziu, ajuns împărat, Marc Aureliu şi-a 
amplificat această predilecţie, înfiinţând patru catedre de filosofie la 
Universitatea din Athena el însuşi practicând cu multă râvnă această 
profesiune de filosof. Această materie avea profesori apreciaţi şi în alte 
centre romane, astfel la Alexandria Egiptului avea profesori foarte apreciaţi 
care au contribuit nu numai la o iluminare cultural-filosofică ci şi la o 
influenţare a terminologiei creştine mai ales prin influenţa evidentă a 
platonismului şi neo-platonismului. La Alexandria Egiptului erau la modă şi 
celelalte materii, astfel gramatica şi retorica erau prezente aici alături de 
multe publicaţii în domeniu. Unul dintre cei mai influenţi profesori de 
gramatică şi retorică de aici a fost Apolonius Dyscolos care a trăit o scurtă 
perioadă la Roma iar apoi la Alexandria în a doua jumătate a sec. II, predând 
mai ales cursuri de gramatică şi sintaxă, scriind chiar o lucrare Despre 
sintaxă alături de alte 20 de titluri. Este considerat unul dintre cei mai 
importanţi gramatici ai antichităţii, atât datorită capacităţii de sinteză a 
concepţiilor timpului cât şi argumentării pertinente în problemele teoretice. 
Mai târziu fiul său Herodian a redactat în timpul lui Marc Aureliu la Roma 
de asemenea lucrări foarte interesante de gramatică şi aşezarea accentelor, 
lucrări care vor fi utilizate în ciclul educativ şi în perioada bizantină.5   

                         
4 V. PÂRVAN, Marcus Aurelius Verus Caesar, şi Aurelius Commodus, Bucureşti, 1909; 
A.R. BIRLEY, Marcus Aurelius, London 1966; Tusculum Lexikon griechischer und 
lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters, ed. a III-a München, 1982; 
Enciclopedia Civilizaţiei Romane, ed. Dumitru Tudor, Bucureşti, 1982; H.C. MATEI, 
Enciclopedia Antichităţii, Bucureşti, 2004. 
5 M. SCHANTZ, C. HOSIUS, Geschichte der römischen Literatur, ed. IV, München, 1927; 
MICHAEL GRANT, The Biginn of roman education, Londra, 1969; IDEM, Das Römische 
Reich am Wendepunkt, München, 1972, p. 2; H.C. MATEI, Enciclopedia Antichităţii, uc. 
2004, p. 32. 
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Unii dintre aceşti senatori romani trebuiau uneori în misiunile lor 
politice sau militare să se deplaseze în spaţii foarte depărtate de Roma şi 
acolo aveau parte de această educaţie a familiilor lor din partea unor vestiţi 
rethori şi profesori cum relatează Lactantius, Libanius, Themistius sau alţi 
menthori ai timpului care la rândul lor erau mutaţi sau plecau de bună voie 
în teritorii îndepărtate ale Imperiului roman în acest scop educaţional.6 

Cu timpul situaţia lingvistică în procesul educaţional şi teritorial s-a 
mai schimbat, astfel până în secolul IV d.Ch., perioadă în care limba greacă 
era încă o componentă obişnuită în cadrul ciclului educaţional, şcolar, şi de 
acest proces se bucurau acum nu numai fiii familiilor aristocrate, dar şi 
copiii din familiile modeste, din clasa mijlocie, cum era cazul Fer. Augustin, 
care sub grija mamei sale creştine era trimis să înveţe de la „grammaticus” 
limba greacă şi să analizeze texte din Homer, Thucidide, Polibius sau alţi 
autori antici. În pars occidentis în cadrul ciclului elementar de educaţie, 
limba greacă de cele mai multe ori nu era continuată la un nivel superior sub 
îndrumarea unui rethor, şi majoritatea elevilor nu treceau niciodată de un 
stagiu relativ elementar. Fer. Augustin, spre exemplu recunoaşte că ura 
limba greacă la şcoală şi, se pare că nu a reuşit niciodată să stăpânească 
această limbă, preferând să citească autorii greci în traducere, câteodată 
verificând în mod chinuitor câte un pasaj cu ajutorul dicţionarului. Unii 
dintre cei mai silitori elevi ajungeau însă uneori la anumite performanţe în 
ceea ce priveşte cunoaşterea limbii greceşti, spre exemplu, un aristocrat ca 
Paulinius, nepotul lui Ausonius, educat de sclavii greci, era în stare să 
citească pe Homer şi Platon de când avea 5 ani, dar chiar şi unii dintre 
aristocraţi par să nu fi păstrat pasul cu limba greacă, mai târziu. Alţii, în 
mod particular folosindu-se de sclavii greci cum era cazul unui nobil atât de 
cultivat ca Symmachus a trebuit să  îşi pună la punct limba greacă, pentru a-şi 
ajuta fiul la lecţii, aşa cum însuşi relatează: „în timp ce fiul meu este iniţiat 
în literele greceşti” îi scrie el unui prieten, „l-am însoţit în studiile sale ca 
un proaspăt şcolar. Afecţiunea părintească te face să devii din nou copil, 
astfel încât lucratul comun să poată insufla copiilor noştri farmecul 
literaturii”, relatează cu mult patos vestitul senator şi cronicar din timpul lui 
Theodosie I cel Mare, renumit pentru elocinţa şi pentru spiritul său 
paternal.7 

                         
6 HYERONIMUS, De viris illustribus, 80; LACTANTIUS, De mortibus persecutorum, 
Timişoara, 2000, cu multe date în această privinţă în comentariile din prefaţă; Th. Demandt, 
Die Spätantike, p.361-362; De asemenea la Pr. lect. COJOC MARIN, Elemente preliminare 
ale educaţiei în Byzanţ, în AFTOB, 2004, p. 472-473. 
7 FER. AUGUSTIN, Confesiones, I, 20-23; Alte date în această privinţă la H.I. MARROU, 
Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 1958,  pp. 27-47 şi 630-637; 
PAULINUS: Paul, Euch p. 72 şi u. până la 113; Symmachus, Ep. IV,  20; Alte amănunte 
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Dacă în părţile răsăritene ale Imperiului, exceptând teritoriile 
dunărene limba latină a fost încetul cu încetul părăsită încât după perioada 
lui Justinian, în a doua parte a sec. VI puţini senatori mai ştiau încă limba 
latină cum relatează cu multă tristeţe mai târziu papa Grigorie cel Mare, 
aflat apocrisiar la Constantinopol. În schimb în Apus limba greacă este încă 
preferată în ciclurile educaţionale, spre exemplu în sec. al V-lea copiii 
romani din familiile aristocrate învăţau încă limba greacă.. În această 
privinţă se ştie că în Gallia romană, prin anul 460, învăţatul Sidonius 
Apollinaris îşi amintea suficient de bine limba greacă pentru a-i citi fiului 
său în original. În Africa romană, Fulgentius, născut în 467, a reuşit să 
înveţe limba greacă aproape cu un accent perfect mulţumită educaţiei mamei 
sale, ajungând la o performanţă rar întâlnită, ştiind astfel pe Homer pe de 
rost, şi citind aproape tot ce scrisese Menandru; mai târziu însă biograful său 
a recunoscut că acesta pierduse obiceiul de a vorbi şi a scrie în această 
limbă. În timp acest fenomen educaţional s-a mai rărit în anumite părţi ale 
Imperiului de Apus. Uneori la sfârşitul secolului al IV-lea profesorii 
competenţi de limba greacă erau mai greu de găsit în provinciile occidentale 
ale Imperiului. Pentru a suplini acest lipsus educaţional unii împăraţi 
precum Constantin cel Mare, Constantius II, Iulian Apostatul au luat 
anumite măsuri juridice, spre exemplu împăratul Gratian dăduse ordin ca să 
fie numiţi profesori de gramatică de latină şi greacă în fiecare capitală de 
provincie a Galiei, dar în acelaşi timp îşi arăta neîncrederea în privinţa 
găsirii candidatului celui mai potrivit pentru funcţia de profesor de limba 
greacă chiar şi la Augusta Treverorum, capitala occidentală, temporară a 
Imperiului din acel timp a împăratului Gratian.8 

În părţile vestice ale Imperiului în ciuda acestui lipsus amintit 
existau, totuşi în urma amintitului fenomen de wanderschaft profesoral 
anumiţi învăţaţi rethori, filosofi profesori care studiaseră temeinic limba 
greacă, unii dintre ei păgâni ca Agorius Praetextatus, care a tradus Viaţa lui 
Appolonius din Philostrat, tot el îi cita pe filozofii greci. Alţi învăţaţi creştini 
ca Fer. Ieronim, illyrian de origine din Strydonium a studiat gramatica şi 
rethorica la Roma şi a călătorit în Gallia şi la Chalcis, unde a învăţat limba 
ebraică. La Bethleem a fondat o mănăstire, în incinta căreia a deschis o 
bibliotecă şi o şcoală în care el însuşi preda gramatica. El a îndrumat pe 
călugări la copierea multor manuscrise punând bazele primelor comunităţi 
                                                               
asupra culturii timpului la Symachus, ed. J.Pierre Caliu, Paris, 1972 cu alte informaţii  
foarte utile asupra culturii timpului şi asupra vieţii şi activităţii lui Symachus. 
8 Sydonius Apolinaris, Ep. IV, 12; Fulgentius V, 4-5; Cod. Theod. XIII, 11,  376. Cu privire 
la legile lui Gratian în această privinţă; AUSONIUS, Prof. II, VIII, XIII, XXI scrie despre 
gramaticienii greci din Burdigala şi  mărturiseşte că rethorul Alethius era foarte pregătit în 
cultura greacă ca şi în cea latină. 
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de călugări cărturari care au salvat în perioada bizantină timpurie multe 
opere în limba greacă sau latină de la pieire, el însuşi traducând Sfânta 
Scriptură, numind-o Vulgata alături de lucrarea istorică de Viris Illustribus 
cu privire la 135 scriitori creştini, ca şi alte lucrări valoroase în planul 
patristic şi educaţional.9 

Alţi învăţaţi din Apus precum Rufinus din Aquileea (345-410), 
prieten din copilărie al Fer. Ieronim a ajuns de asemenea călugăr la 
Ierusalim în 378  la o mănăstire pe muntele măslinilor împreună cu cei doi 
Melanias. Ca şi alţi călugări care doreau să studieze Sfânta Scriptură în 
originalul grecesc sau alte lucrări în limba greacă ale teologilor din răsărit de 
aceea se osteneau să studieze această limbă, Rufinus a reuşit să traducă din 
Origen, Eusebius, şi Gelasios din Caesareea, Grigorie de Nazianz, versiunile 
sale în limba latină sunt uneori singurele variante deoarece originalele 
greceşti s-au pierdut.10   

În afară de aceştia în secolul VI, în Imperiul de apus mai existau 
totuşi câţiva învăţaţi care cunoşteau bine limba şi cultura greacă, cum ar fi 
Boethius, Cassiodorus şi Dionysius Exiguus sau Ioan Casian emigraţi din 
provincia bilingvă, Scytia Minor, cu toate acestea numărul lor era restrâns, 
şi chiar şi oamenii învăţaţi se bazau în mare parte pe traducerile latine din 
operele greceşti. Aceste traduceri se puteau găsi în număr mare de-a lungul 
celui de al IV-lea, al V-lea şi al VI-lea secol, pentru a putea satisface nevoia 
unor cititori erudiţi pentru care literatura greacă devenise destul de greu de 
abordat în acel timp. Uneori pentru traduceri erau folosiţi sclavi din aceste 
teritorii de limbă greacă, alteori învăţaţi care emigraseră aici precum cei doi 
erudiţi din Scytia sau alţii care veneau pe perioade scurte de timp pentru 
anumite litigii cum a fost cazul călugărilor scyti la papa Hormisdas în 
disputa religioasă cu împăratul de răsărit Anastasius.11 

                         
9 Cu privire la Praetextatus la Pr. lect. MARIN COJOC, Elemente preliminare ale educaţiei 
în Bizanţ, în FTOB, 2005, p. 474; Date cu privire la activitatea cultural-educaţională a Fer. 
Ieronim la G. GRUTZMACHER, Hyeronimus, Leipzig-Berlin, 1901-1908; P. 
CAVALLERA, Saint Jérome; sa vie et son oeuvre, Louvain, 1922; H. HAGENDHAL, 
Latin  fathers and  the classics, Göteborg, 1958; D.S. Wiesen, St. Jerome as â satirist, 
Itaca, 1964; P. NAUTIN, Études de chronologie hiéroymienne, în Revue des études 
augustiniennes, 1972; M. SIMIONETTI, Letteratura cristiana antica graeca et latiana, 
Milano, 1969, p. 347-357. 
10 Asupra vieţii monastice de acolo la B. GARIADOR, Les anciens monastères bènèdictins 
en Orient, Lille-Paris, 1912; R. JANIN, Les Geographie á Jérusalem, în EO, 16, 1913, 
p. 32-38 şi p. 211-219; Cu privire la Rufinus, în Patrologia, ed. Coman, 1984, vol. I, p. 84.; 
H.G. BECK, Kirche und theologische Literatur, 1959, p. 124, 226; H.C. MATEI, 
Enciclopedia antichităţii, Bucureşti, 2004,  p. 275. 
11 Praetextatus, ILS, 1259; BOETHIUS, Commnt. in Aristotel, Ed. II, I, 1; GENNADIUS, 
De scripta ecclesiastica, 61 care dă amănunte asupra lui Ioan Cassian; Ioan Casian, ed. 
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În epoca străromână şi în teritoriile Daciei ripensis au activat o serie 
de ierarhi precum Laurenţiu de Novae, Niceta de Remesiana sau alţii care au 
făcut cultură religioasă în limba latină, astfel Laurentiu care ar fi fost mai 
întâi episcop de Sirmium şi de la care ne-au rămas două omilii Despre 
pocăinţă şi Despre milostenie a primit de la papa Inocentius o epistolă în 
limba latină despre problemele credinţei. Unul dintre cei mai reprezentativi 
oameni de educaţie şi cultură teologică şi laică din Dacia sudică a fost 
Niceta, episcop pe la 370 de Remesiana care a făcut misiune după mărturia 
lui Paulin de Nola în poemele sale (XVII) la popoarele din jurul Dunării: 
„La cuvântu-ţi cald, scytul se-mblânzeşte”. Din Catehismul său în şase cărţi 
reiese o ortodoxie adâncă şi limpede mărturisită daco-romanilor care 
fuseseră infectaţi de învăţăturile arienilor şi semiarienilor exilaţi aici. Una 
dintre cele mai reprezentative cărţi în domeniu a fost Libeli instructionis, 
Cărticele de învăţătură aşa cum mărturiseşte un occidental al vremii, 
Ghenadie de Marsilia: „Niceta episcopul cetăţii Remesiana, a compus într-o 
limbă simplă şi clară şase cărticele de învăţătură pentru candidaţii la 
botez”. 

Amintitul învăţat roman, Cassiodor, retras la Vivarium aprecia în 
termeni la fel de elogioşi această operă a Sfântului Niceta: „Dacă cineva 
doreşte să înveţe ceva, pe scurt, despre Tatăl, despre Fiul şi despre Sfântul 
Duh, şi nu vrea să se obosească cu o lectură întinsă, să citească cartea 
episcopului Niceta pe care a scris-o despre credinţă, şi plin de strălucirea 
învăţăturii cereşti, va fi condus printr-o scurtime avantajoasă la 
contemplarea dumnezeiască”, remarca marele învăţat roman.12 

Din nefericire în pars orientis în mediile bizantino-greceşti a existat 
o anumită aversiune pentru limba şi cultura latină, considerându-i ca şi 
odinioară barbari, această aversiune s-a amplificat şi mai mult în urma 
disputelor sinodale iar mai târziu în urma cruciadelor care au devastat 
anumite teritorii bizantine sau au dus la cucerirea şi dezechilibrarea totală a 

                                                               
rom…; P. COURCELLE, Les lettres greques en Occident de Macrobe à  Cassiodore, Paris, 
1948; A.H.M. JONES, The later Roman Empire, 1964, I, p. 987-988; Istoria literaturii 
Latine, Bucureşti, 1986, vol. IV, p. 676-695; Alte date la Th. DEMANDT, Die Spätantike, 
372; Cu privire la călugării sciţi I.G. COMAN, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, 
Bucureşti, 1979, p. 217-280; N. VORNICESCU, Primele scrieri patristice în literatura 
noastră sec. IV-XVI, Craiova, 1984, p. 54-66; Alte date în această privinţă la Prof. Em. 
POPESCU, Christianitas daco-romana, Bucureşti, 1994, p. 220-234 de asemenea cu multe 
amănunte asupra călugărilor sciţi. 
12 CASSIODOR, De institutione divinarum literarum, XVI, Migne, P.L., LXX, 1132 şi u.; 
GHENADIE DE MARSILIA, Liber de viris illustribus, XXII, ed. E.C. Richardson, în: 
Texte und Untersuchungen, XIV, 1 Leipzig, 1896, p. 68 şi u; Alte comentarii la Şt. 
ALEXE, Sfântul Niceta de Remesiana, în ST, 1969; Mitr. Dr. NESTOR VORNICESU, 
Primele scrieri patristice în literatura noastră sec. IV-XVI, Craiova, 1984, p. 83-91. 
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Imperiului de răsărit la 1204. În această privinţă este simptomatică 
mărturisirea lui Ioan Cassian cu privire la un roman din Italia care devenise 
călugăr în Egipt şi care putea să scrie în latină dar în afară de asta nu mai 
avea niciun alt talent. Dorind să-i dea de lucru stareţul spuse că are un frate 
în serviciul public care ştie foarte bine latina şi căruia ar dori să-i ofere o 
Biblie în această limbă pentru folosul public. Aceasta era de fapt o simplă 
glumă nevinovată a stareţului; deoarece traducerea în limba latină nu era de 
folos nimănui din moment ce toată lumea din acele locuri nu ştia această 
limbă.13 

De cele mai multe ori autorii originali din răsărit scriau numai 
interesaţi în latină astfel încât operele lor să ajungă să fie cunoscute în 
cadrul societăţii senatoriale de la Roma sau Constantinopol, în această 
privinţă este de remarcat faptul că ultimul istoric latin a fost Ammianus 
Marcelinus care era originar din Antiochia, deci din medii greceşti şi ultimul 
dintre poeţii de limbă latină, Claudian tot din teritoriile de limbă greacă, din 
Alexandria Egiptului. Alteori, alţi cetăţeni din răsărit învăţau limba latină 
pentru anumite scopuri oficiale, pentru a deveni demnitari, ambasadori sau 
pentru alte officia de tip bizantin. În perioada de început bizantină, în secolul 
al IV-lea, latina era limba oficială a imperiului chiar şi în partea răsăriteană, 
chiar primii împăraţi în frunte cu Constantin cel Mare a fost latin din Naisus, 
iar cunoaşterea limbii latine era, foarte de folos pentru cetăţenii care doreau 
să se facă remarcaţi în diferite domenii ale administraţiei de stat, în armată 
în domeniul dreptului, în cultură sau chiar în ecclesia din teritoriile unde 
aceasta era utilizată.14 

În ceea ce priveşte normele de drept, legile şi edictele şi 
funcţionalitatea lor locală, ele erau promulgate într-o traducere oficială în 
limba greacă; procesele în tribunale se desfăşurau în limba greacă în răsărit 
în Apus ele se ţineau în mod firesc în limba latină. 

                         
13 IOAN CASSIAN, Institut., V, 39; cf. FER. IERONIM şi FER. AUGUSTIN, Ep. 172, 
care arată că şi în provincia romană Palestina unde s-a retras o perioadă s-a resimţit 
ostilitatea şi aversiunea faţă de limba latină, probabil şi în urma incidentelor nenumărate 
sub presiunea istoriei romane şi a grecizării Imperiului de răsărit mai accentuat în aceste 
părţi. 
14 AMMIANUS MARCELLINUS, Rerum gestarum, ed. Weidmann, Berlin, 1963; 
AMMIANUS MARCELINUS, Istoria romană, ed. Bucureşti, 1982 traducere, note şi 
comentarii foarte interesante în această privinţă de David Popescu. Lucrare care prezintă 
evenimentele dintre 96-378 s-au păstrat însă doar 18 cărţi cu privire la evenimentele dintre 
353-378; Cu privire la CLAUDIUS CLAUDIANUS, Opera, ed. Berlin, 1892, în MGH, 
AA, X; Alte comentarii asupra celor doi învăţaţi în Istoria Literaturii Latine, Bucureşti, 
1986, p. 464-505; Câteva fragmente în FHDR, II,  Bucureşti, 1970; Asupra demnitarilor de 
limbă latină, şi a limbii folosite în diferite provincii la M.D. NICOL, Les listes des 
preseances byzantines, Chicago, 1974; Alte date în EBPB, vol. III, Bucureşti, 1997, p. 19-27. 
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În  schimb în pars orientis constituţiile imperiale erau emise atât în 
latină, cât şi în greacă, de către chestor sau alţi demnitari ai statului: acest 
fenomen era încă valabil pe vremea lui Justinian, deşi în acea vreme textul 
principal era emis în limba greacă iar cel din latină era tradus, aşa cum se 
poate remarca din valoroasa operă justiniană lucrată şi redactată de marele 
jurist Trebonian şi de echipa lui. Epistolele circulare către prefecţii 
pretoriului ca şi alte manuscrise trimise către anumite provincii erau scrise 
în limba care se vorbea în dioceza sau în provincia respectivă. Autorităţile 
romane se adresau populaţiei greceşti în limba lor chiar şi în ceea ce priveşte 
normele de drept. Latina era de asemenea folosită până în secolele V-VI 
pentru documente de ordin intern şi în corespondenţă deci în răsărit a 
căpătat o uzanţă oficială şi mai mult în domeniul juridic aşa cum se observă 
foarte concludent din legile justiniene. În răsărit uneori latina este utilizată 
numai formal, fiind folosită pentru notarea datei şi locului procesului, 
numele judecătorului, a părţilor incriminate şi a reprezentantului lor, cât şi 
pentru a indica pe cei care luau cuvântul în timpul procesului. În pars 
orientis în cadrul prefecturilor pretoriului numai unul dintre demnitari, 
praefecti, Cyrus, între (439-441) a abolit folosirea latinei, iar un învăţat 
bizantin şi om de cultură al timpului, Ioan  Lydus, (490-565) s-a împotrivit 
acestei schimbări, multe aspecte ale acestor realităţi juridice se observă în 
lucrarea sa Despre magistraturile statului roman (De magistratibus populi 
romani). Deşi nu cunoştea bine limba latină şi o învăţase doar pentru a 
accede la o officia şi anume la aceea de memorialis cu toate acestea datorită 
altor calităţi a fost îndrumat de Justinian către o catedră de profesor, aceea 
de grammaticus. Cu toate aceste transformări lingvistice, în uzanţa statului 
s-au păstrat mai departe un anumit număr de formule vechi în latină, mai 
mult în domeniul juridic şi militar iar la un mare demnitar din timpul lui 
Justinian, Ioan de Capadocia limba latină era păstrată şi folosită în scrinium 
Europae, sau în sacrum scrinium, în cadrul cancelariei imperiale răsăritene, 
a primei Europe, aşa cum mărturiseşte acelaşi Ioan Lydus, demnitar 
imperial şi contemporan evenimentelor.15  

În răsărit studiul Dreptului a căpătat o pondere foarte importantă 
odată cu fondarea Universităţii din Constantinopol în 425 şi materializată 
foarte repede prin apariţia Codexului Theodosian în 438. În cadrul acestor 

                         
15 Asupra dreptului la G. KROLL, Corpus iuris civilis ed. VI, Berlin, 1954  unde se poate 
vedea modul folosirii limbii latine şi greceşti în redactarea legilor; M. KASER, Das 
romische Privatrecht, I, II, München, 1971; Vl. HANGA, Drept privat roman, Bucureşti, 
1978; Cu privire la IOAN LYDUS, De magistratibus populi romani libri tres, Stuttgart, 
1967, date la el asupra formulelor juridice folosite în limba latină: II, 12, III, 42; III, 3, 12; 
III, 29 unde sigur mărturiseşte cu privire la slaba cunoaştere a limbii latine şi de îndemnul 
lui Justinian de a ocupa catedra de grammaticus. 
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două mari realizări culturale răsăritene se poate observa că în secolul V 
limba latină era încă importantă în cadrul civilizaţiei bizantine. Asta nu 
înseamnă că ar fi jucat un rol semnificativ în desfăşurarea proceselor 
juridice sau în redactarea documentelor oficiale. După o veche regulă, 
deciziile oficiale trebuiau scrise în limba latină; până în anul 397, 
concomitent era folosită şi limba greacă mai ales pentru populaţia din 
provinciile apropiate teritoriilor occidentale. Diferite alte acte trebuiau 
redactate în limba latină, aşa se impunea redactarea testamentelor cetăţenilor 
romani. Cu timpul s-a renunţat la această lege, nu se ştie cu exactitate când 
dar se pare că înainte de anul 438 de vreme ce această lege nu mai este 
reconfirmată de amintitul codex theodosian. Uneori aplicarea acestei legi era 
în mod subiectiv legată de pregătirea notarilor şi a altor nomofilaxi bizantini, 
ai curţii imperiale sau ai Patriarhiei ecumenice care trebuiau să ştie să scrie 
mai mult sau mai puţin anumite „formulae” juridice prestabilite. Unele din 
aceste expresii latineşti au fost uzitate până după perioada justiniană aşa 
cum am văzut din relatările lui Ioan Lydus. În anumite tribunale din mediile 
bizantine aceste formule latine erau cu totul ignorate, folosindu-se versiunea 
greacă de către avocaţi, alteori cum e cazul Novelelor lui Justinian erau 
redactate în limba greacă dar edictul imperial pentru apariţia acestor legi era 
în limba latină.16 

 Cu toate aceste ingerinţe de ordin lingvistic, legile, lucrările de 
ordin juridic ale jurisconsulţilor ca şi colecţia de legi imperiale, amintită 
erau în latină iar predarea şi învăţarea dreptului la Universităţile de la 
Berytos şi Constantinopol se pare că se desfăşura tot în latină până la 
sfârşitul secolului al IV-lea. Marele rethor şi profesor, Libanios încerca să 
arate într-un mod apologetic dar la fel de sentenţios şi părtinitor ca şi 
Justinian mai târziu că utilizarea limbii latine şi a Dreptului scris în această 
limbă, ar fi fost o ameninţare, inamici aliaţi împotriva educaţiei superioare 
în limba greacă. Cu toate acestea exista o tradiţie bine înrădăcinată ca 
părinţii de condiţie bună din părţile răsăritene, spre exemplu din Antiohia 
să-şi trimită copiii să înveţe Dreptul sau alte ştiinţe la Roma sau la 
Constantinopol sau Berytos. Nu se ştie cu precizie când a fost limba latină 
înlocuită cu greaca, ca limba  folosită pentru a studia la Universitatea din 
Berytos care era orientată mai ales spre studiile juridice, cu toate acestea se 
ştie doar de doi profesori de la începutul secolului al V-lea, Cyril şi 
Patricius, care au scris cărţi cu texte şi comentarii în limba greacă. Pentru o 

                         
16 Cod. Just., VII, XIV, 12, 397; Cod. Theod. II, Nov. XVI, 8, 439; Novelele, col. II, tit. I, 
VII: „non paterna voce legem conscripsimus sed bac communi et graeca, ut omnibus sit 
nota propter facilem interpretationem”; Cu privire la întocmirea testamentelor în lumea 
romană cf. V.V. Popa, Drept privat roman, Bucureşti, 2004, p. 267-298. 
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cunoaştere aprofundată a Dreptului, latina a rămas necesară până în perioada 
lui Justinian, majoritatea literaturii de drept nu era încă tradusă în greceşte, 
funcţionând încă destul de simbiotic în cadrul instituţiilor bizantine. Cu 
timpul legile redactate în latină cum au fost Codexul şi Institutiones, 
Digestele, Novelele justiniene care erau singurele surse pentru Dreptul 
roman, moştenite şi aduse la zi în mediile bizantine au fost şi ele traduse în 
limba greacă aşa încât acest proces a dus cu timpul la părăsirea limbii latine 
în mediile juridice răsăritene.17 

În ceea ce priveşte utilizarea limbii latine în Bizanţ în perioada de 
început aceasta trebuia foarte bine ştiută mai ales de către înalţii 
jurisconsulţi şi de către avocaţi sau notari sau diferiţi logotheti care efectuau 
în cadrul aparatului de stat diferite activităţi în urma cărora rezultau anumite 
acte. Pentru a cunoaşte foarte bine limba latină viitorii demnitari se 
pregăteau timp îndelungat în şcolile timpului mai ales funcţionarii care erau 
meniţi a lucra în „sacra scrinia”, care redactau hotărârile imperiale, oficiale 
sau cei care erau de asemenea angajaţi în cadrul cancelariei Patriarhiei 
Ecumenice şi care redactau diferite acte ale sinoadelor locale, ecumenice, 
epistole, înscrisuri aşa cum reiese din Consularia Constantinopolitana sau 
din alte documente ale acestei perioade timpurii bizantine.18  

În perioada de început bizantină, când şi împăraţii erau de origine 
latină, când senatul şi întreaga structură a statului era organizată după 
modelul Romei celei Vechi, arogându-i acelaşi jus italicum, o serie de 
demnitari din pars occidentis veneau la Constantinopol şi se simţeau în 
largul lor vorbind mai mult latina decât greaca. Însuşi împăratul Constantin 
cel Mare, originar din Naissus, din Dacia sudică, scria demnitarilor, 
episcopilor sau mamei sale în latineşte deşi putea vorbi greaca fluent, 
prefera să citească disertaţiile despre credinţă pe care Eusebius din Caesarea 
i le trimitea, într-o traducere în latină iar la deschiderea primului Sinod 

                         
17 Libanius, Or. II, 43, 44; XLVIII,  22-23 cu elemente acut apologetice pentru apărarea 
culturii în limba greacă; Tot el aminteşte de studenţii trimişi la Roma sau Berytos pentru a 
studia în limba latină cf. Libanius, Or. XLVIII, 22; Alte comentarii la P. KÜGER, Th. 
MOMMSEN, G. STUDEMUND, Collectio librorum juris anteiustiniani, vol. I-III, Berlin, 
1890; P. COLLINET, Histoire de l’ecole de droit de Beyruth, Paris, 1925, 210 şi u.; Alte 
date la H.J.Scheltema, în TR, 17, 1941. 
18 Fr. DÖLGER, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453, 
Berlin, 1960; OTTO SEECK, Regesten der Kauser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 
n.Ch., Frankfurt am Main, 1964; V. GRUMEL,  Les Régestes des Actes du Patriarchat de 
Constantinople, I, II,  Istanbul, 1932, 1936; V. LAURENT, Les Régestes, Paris, 1971; Cu 
privire la organizarea corpului juridic bizantin într-o schola notariorum la P.B.WEISS, 
Consistorium und comites consistoriani, Würzburg, 1975, p. 42-45; De asemenea la 
MARIN COJOC, Elemente preliminare ale educaţiei în Byzanţ, în FTOB, 2005,  p. 486. 
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ecumenic din 325 s-a adresat episcopilor şi preoţilor în aceeaşi limbă, 
sărutându-le rănile celor ce suferiseră în persecuţii.19  

Sunt cunoscute şi cazuri din prima perioadă bizantină când împăraţii 
de răsărit aduceau demnitari din teritoriile lor natale, cum este cazul cu 
mulţi asemenea demnitari de la Constantin cel Mare şi până la Justinian sau 
din anumite teritorii din pars occidentis pe care îi promovau ca demnitari 
militari sau civili deoarece experienţa lor şi mai ales limba maternă latina 
era un liant puternic cu cei din vest. Cetăţenii din răsărit care cunoşteau 
limba latină puteau accede mai uşor la anumite funcţii, aşa cum a fost şi 
cazul chiar al unor împăraţi de origine romană precum Valens sau 
Theodosius I, Marcian, Leon din Illyricum, Anastasius din Epidamnum, 
Justin, Justinian la fel iilyrieni aproape toţi împăraţii până în sec. VI, în afară 
de Zenon care era sirian, ca şi alţi mulţi demnitari ai Imperiului, unii dintre 
ei originari din Dacia sud-dunăreană sau alţii, vorbitori de limbă latină, 
trimişi în diferite misiuni în aceste provincii împotriva barbarilor sau chiar 
pe teritoriul ţării noastre cum o demonstrează izvoarele istorice, diferite 
epistole sau inscripţii.20 

Latina elementară a fost foarte răspândită în sec. IV în răsărit şi în 
teritoriile aflate sub protecţia Imperiului din Pars orientis, a Primei Europe 
cu Asia Proconsulară, Bithinia şi Pontul. Alături de aceste teritorii răsăritene 
şi altele precum Egiptul, Siria, Ţara Sfântă şi alte teritorii răsăritene au 
resimţit influenţa limbii latine şi a culturii romane clasice. Printre 
documentele din Egipt se găsesc, spre exemplu multe vocabulare şi 

                         
19 A. PIGANIOL, Lempire chretiene, p. 7-79; G. DAGRON, La naissance d’un capitale, 
Paris, 1974; A. ALFÖLDI, Constantino tra paganesimo e crestianesimo, Roma, 1976; 
EUSEBIUS DIN CAESAREEA, Vita Constantini IV, 35 care arată cum împăratul 
Constantin cel Mare a deschis Sinodul I Ecumenic de la Niceea în limba latină deşi multe 
dintre dezbateri au avut loc în greacă cf. Theodoret, Ist. Bis. I, 12; Apologia lui Libanius, 
Or. I, 214, 234, Ep. 951, 957; I. BARNEA, OCT. ILIESCU, Constantin cel Mare, 
Bucureşti, 1982, opinează că datorită barbarilor de la Dunăre mulţi vorbitori de limbă latină 
din Thracia şi Dacia au emigrat în Constantinopol, în împrejurimi sau chiar în Asia aducând 
un nou suflu de latinizare. Unii dintre aceşti latini din Thracia au fost duşi de Justinian până 
la Sfânta Ecaterina din Sinai pentru apărarea acestei mănăstiri, prezenţa lor resimţindu-se şi 
astăzi acolo. Asupra mutaţiilor latine în spaţiul dunărean a se vedea şi C.C. PETOLESCU,  
Contribuţii la istoria Daciei romane, ed. Academiei, Bucureşti, 2007, p. 307 şi u. 
20 Libanios, Or. I, 214,  234; Ep. 951,  957 cu privire la Rufinus din Aquitania care nu 
cunoştea limba greacă cu toate acestea a fost numit prefect al pretoriului şi îi cerea lui 
Libanius să-i traducă epistolele. Persoana nu trebuie confundată cu Rufinus de Aquileea 
care a fost şi călugăr la Ierusalim şi care ştia bine şi latineşte şi greceşte; Cu privire la 
împăraţii şi demnitarii latini promovaţi în răsărit I.I. RUSU, Elemente thracice şi 
străromâne în Imperiul Roman şi în Bizantium, Bucureşti, 1976 care dă numele mai multor 
asemenea demnitari; A se vedea şi drd. MARIN COJOC, Împăraţi şi înalţi demnitari 
bizantini pe teritoriul României sec. IV, XII, în BOR, 7-10, 1990, p.180-197. 
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„abecedaria” greco-latine şi texte din „Eneida” lui Virgiliu şi „Catilinarele” 
lui Cicero cu  traducerea în limba greacă într-o coloană alăturată. Învăţarea 
latinei în aceste medii răsăritene impunea o anume condiţie socială numai 
cei din clasele nobiliare şi senatoriale îşi permiteau acest lux iar uneori şi cei 
mai în vârstă dintre senatori frecventau aceste cursuri clasice, spre exemplu 
nobilii bogaţi din Antiohia după cum atestă Libanius, îşi trimiteau copiii la 
Berytus la Antiohia, la Constantinopol sau în alte centre unde se găseau 
profesori celebri. 
 
Abstract: Imperium Unicum and a Bilingual Culture 
In terms of culture, the education and its spread in the Roman Empire to the 
emergence of New Rome, Constantinople in 330, it has a new topography, 
divided into two regions, the West (pars occidentis) where they spoke Latin 
and eastern (pars orientis) where it spoke mostly Greek. 

In the early Byzantine period, when also the kings were Latino, 
while the senate and the entire structure of the state was organized after the 
model of Old Rome, arrogating the same jus italicum, a number of 
dignitaries of pars occidentis came to Constantinople and they felt more 
comfortable speaking Latin than Greek. 

  Emperor Constantine the Great wrote to the dignitaries, to the 
bishops or to his mother in Latin although he could speak Greek fluently, 
prefers to read the dissertations on faith that Eusebius of Caesarea sent them 
into a latain translation and at the opening of the first Ecumenical Council in 
325 he addressed to the bishops and priests in the same language. 

Elementary Latin was widespread in the 4th century in the east and in 
the territories under the protection of Pars orientis, of the First Europe with  
Proconsular Asia, and Pontus Bithinia. Alongside these and other eastern 
territories like Egypt, Syria, the Holy Land and other eastern regions they 
have felt the influence of Latin and classical Roman culture. Learning Latin 
in these eastern environments required only a certain social status. Only the 
noble senatorial classes could afford this luxury and sometimes the older of 
the senators attended these courses classics. 
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Sfântul Proclu al Constantinopolului. Aspecte din opera sa. 
Cuvântul XIV. La Sfintele Paşti (traducere) 

 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. BĂJĂU CONSTANTIN1  
 

Cuvinte cheie: Hristologie, mariologie (învăţătura despre Maica 
Domnului), erezia nestorianismului, Sfintele Paşti 

Key words: Hristology, mariology (teaching on the Holy Virgin),  
the nestorian heresy, Holy Easter 

 
Despre acest mare patriarh al Constantinopolului aflăm din „Istoria 
Bisericească” a lui Socrates (VIII) A fost ucenic, ierodiacon şi protosinghel 
al Sfântului Ioan Gură de Aur, predicator vestit al vremurilor sale, pasionat 
de studiul retoricii.2  După plecarea aceluia în exil, a rămas ca secretar al lui 
Atticus al Constantinopolului (407-425), care l-a hirotonit preot.3 După 
moartea lui Atticus, nu este ales patriarh în locul lui, ci mitropolit de Cizic 
(426), deşi nu va merge să păstorească eparhia aceasta. În 428, la 
Constantinopol este preferat Nestorie. În faţa acestuia, în 428 (după alţii în 
431), Sfântul Proclu rosteşte o predică vestită, în care Fecioara Maria este 
numită Theotokos. La sfârşitul predicii Sfântului Proclu, Nestorie intervine, 
susţinându-şi eroarea. Mai apoi (în 431), la Sinodul de la Efes, Nestorie va fi 
condamnat. 

De-abia la a patra sa candidatură, Sfântul Proclu este ales patriarh, la 
12 aprilie 434, în Marea Joi (a păstorit între 434-446). Spirit irenic, se arată 
împăciuitor chiar şi cu ereticii. Îi readuce în biserică pe schismaticii ioaniţi 
(ucenici ai Sfântului Ioan Gură de Aur), în 438, când moaştele Marelui 
Ierarh sunt aşezate în Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol şi când 
Sfântul Proclu rosteşte o frumoasă cuvântare de laudă. Puţin mai înainte, în 
435, câţiva clerici din Armenia i-au cerut Sfântului Proclu să condamne pe 
Teodor de Mopsuestia şi rătăcirile sale, ca sursă a erorii nestorianismului, 
patriarhul răspunzându-le prin „Tomusul către Armeni”. A murit la anul 
446, fiind cinstit la 20 noiembrie. 
                         
1 Cadru didactic al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Craiova. 
2 Sfântul Proclu s-a învrednicit să-l „vadă” pe Sfântul Apostol Pavel, „vorbind” Sfântului 
Ioan Gură de Aur. În Mănăstirea Dohiariu, de la Muntele Athos, se află o icoană a Sfântului 
Apostol Pavel, vorbind Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în pronaosul Mănăstirii Hilandar se 
află o alta, asemănătoare. 
3 De la patriarhul Attikos s-au păstrat 2 epistole referitoare la restabilirea memoriei 
Sfântului Ioan Gură de Aur: una către Sfântul Chiril al Alexandriei şi alta către diaconii 
alexandrini Petru şi Edesiu. 
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În ce priveşte opera sa4, în colecţia J.P. Migne, Patrologia Graeca, 
vol. 65, s-au publicat 25 de omilii sau cuvântări ale Sfântului Proclu, la 
sărbători ale Domnului şi ale sfinţilor (P.G. 65, col. 680-850). După alţi 
cercetători, s-au păstrat 37 de omilii autentice, pe lângă alte multe de 
autenticitate îndoielnică. Se socoteşte chiar că unele omilii hrisostomice sunt 
de fapt ale Sfântului Proclu. Omiliile sale sunt rostite mai ales la sărbătorile 
Domnului: La Naştere, Botez, Schimbarea la Faţă, Intrarea în Ierusalim 
(câte una); La Paşte (patru cuvântări); La Patimile Domnului (o altă 
cuvântare). Sfântul Proclu rosteşte cuvântări în cinstea Sfinţilor Apostoli 
Pavel şi Andrei. Printre cele mai cunoscute sunt cuvântările sale în cinstea 
Maicii Domnului, ca de exemplu cea rostită în faţa lui Nestorie, sau o alta la 
Bunavestire. Aceste omilii cu tematică mariologică se fundamentează pe 
argumentaţia scripturistică şi pe tradiţia patristică, preamărind pe Fecioara 
Maria şi taina unirii dumnezeirii cu omenitatea, unire ce se petrece în 
persoana Preacuratei. Cuvântările Sfântului Proclu au fost rostite în 
contextul polemicilor hristologice, el arătându-se ca un apărător al unităţii 
firii divine cu cea umană în Persoana unică a Domnului nostru Iisus Hristos. 

Sfântul Proclu a arătat grijă de păstor şi iubire faţă de popor, 
străduindu-se să îl înveţe Evanghelia, zidindu-i şi întărindu-i credinţa, 
păstrând nealterat adevărul Bisericii, adevăr pe care îl cunoştea în 
profunzime, adevăr pe care el însuşi îl trăia şi se bucura de iluminarea 
dumnezeiască. 

Cele mai importante lucrări cu caracter apologetic, întocmite de 
Sfântul Proclu, sunt Tomusul său către Armeni (435) şi Epistola către toţi 
episcopii din Occident. Epistola către Armeni. Despre credinţă (P.G. 65, col. 
856 şi urm.), datorită importanţei ei pentru cunoaşterea temei teologice a 
celor două firi ale lui Hristos, în contextul vremurilor şi datorită profunzimii 
teologice a formulărilor, a primit numele de Tomus. Motivul scrierii este 
epistola adresată de episcopii armeni, în care cereau lămuriri în privinţa unor 

                         
4 Dintre lucrările Sfântului Proclu, traduse în limba română, publicate în volum, sau în 
revista Mitropolia Olteniei şi folosite la realizarea acestui studiu, enumerăm: SFÂNTUL 
PROCLU AL CONSTANTINOPOLULUI, Omilii la Naşterea Domnului, traducere de 
Parascheva Grigoriu, postfaţă şi anexă de Pr. Jan Nicolae, Editura Sofia şi Editura Cartea 
Ortodoxă, Bucureşti, 2008; IDEM, Cuvânt la Botezul Domnului, trad. de Pr. Dumitru 
Fecioru, în Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 1-2/1965, pp. 83-85; IDEM, Cuvânt la 
Rusalii, trad. de Pr. Dumitru Fecioru, în Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 5-6/1965, 
pp. 489-490; IDEM, Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trad. de Pr. Dumitru Fecioru, în Revista „Mitropolia 
Olteniei”, nr. 7-8/1965, pp. 690-693; IDEM, Cuvânt de laudă la Sfântul Întâiul Mucenic 
Ştefan, trad. de Pr. Dumitru Fecioru, în Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 11-12/1967, 
pp. 956-959. 
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formulări hristologice, pe care le socoteau ca fiind punctul de plecare al 
rătăcirii nestoriene. 

Armenii vorbeau despre Teodor ca despre un „om foarte rău”, din 
Mopsuestia, în Cilicia. Teodor relua învăţătura ereticului Fotin5 şi a altor 
ereziarhi.6 Teodor pleca de la Evrei 2, 6 („Ce este omul, că-l pomeneşti pe 
El?”), zicând că Apostolul a rostit cuvântul om despre Iisus.7 Clericii 
armeni, în epistola transmisă Sfântului Proclu, citau pe larg din lucrarea lui 
Teodor, menţionând şi numele lui Nestorie, care fusese convins de Teodor.8 
Ei îl rugau pe Sfântul Proclu să ia atitudine faţă de acele erori ale lui 
Nestorie şi Teodor. 

Sfântul Proclu răspunde armenilor, reamintindu-le cuvintele pauline 
(Galateni 1, 8): „Chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă 
Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema!”.9 

Dintre aspectele învăţăturii Sfântului Proclu, să amintim mai întâi 
pe acela potrivit căruia viaţa duhovnicească poate fi înţeleasă numai 
gândindu-ne la Hristos. Pogorârea la cele mai de jos ale pământului, a 
Dumnezeu-Omului Hristos, ne descoperă nouă care este virtutea 
fundamentală, fără de care lupta creştinului nu poate fi victorioasă: virtutea 
smereniei.10 Desigur, coroana fiecărui creştin trebuie să fie alcătuită din cele 
trei: credinţă, nădejde şi dragoste. 

                         
5 Care nega existenţa dinainte de timp a Logosului, fiind condamnat ca adept al lui Marcel 
de Ancira, la Sinodul din Sirmium, 351. 
6 Inclusiv a lui Pavel de Samosata, monarhianist dinamic, fost episcop de Antiohia, după 
286. 
7 „Om este Iisus, asemenea cu toţi ceilalţi oameni şi nu este nicio diferenţă între el şi alţi 
oameni, căci este aceeaşi specie la toţi, în afară de faptul că i s-a dat harul. Dar harul nu 
schimbă firea... După învingerea morţii, i-a dat lui Dumnezeu nume mai presus de toate 
numele... Cel căruia i-a dat este omul Iisus Hristos. S-a înălţat şi stă la dreapta Tatălui... 
Cum este şi Dumnezeu şi om? Omul este deofiinţă cu omul, Dumnezeu este deofiinţă cu 
Dumnezeu. Cum este deci posibil să existe în unire omul şi Dumnezeu, Mântuitorul şi cel 
mântuit, Cel de mai înainte de veacuri şi cel ce s-a arătat prin Maria?” – TEODOR DE 
MOPSUESTIA, Despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu, P.G. 66, col. 969 şi urm.; 
GHEORGHIOS I. AVRAMOPOULOS, Viaţa Sfântului Proclu, Patriarhul 
Constantinopolului şi hristologia Epistolei sale către Armeni, Atena 2002 (în limba 
greacă), pp. 23-25. 
8 Nestorie învăţa că Hristos este om şi datorită calităţii voinţei lui, a primit de la Dumnezeu-
Cuvântul împreuna-lucrare, însă Hristos nu este Dumnezeu-Cuvântul născut din Tatăl şi 
deofiinţă cu Tatăl. 
9 SFÂNTUL PROCLU, Tomusul către Armeni, P.G. 65, col. 860. 
10 GHEORGHIOS I. AVRAMOPOULOS, Viaţa Sfântului Proclu…, p. 61. 
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Lumea aceasta, văzută şi nevăzută, este adusă de la ne-existenţă la 
existenţă, din iubirea Sa, de Dumnezeul Cel Treimic.11 Armonia după care 
funcţionează lumea ne descoperă înţelepciunea Creatorului şi nesfârşita Sa 
iubire. Chiar facerea omului după chipul şi asemănarea Sa arată această 
iubire.12 Sfântul Proclu face o interesantă paralelă între naşterea oricărui om 
şi cea minunată, a lui Adam. Acesta a avut, în loc de pântecele matern, chiar 
mâinile creatoare ale lui Dumnezeu; în loc de sămânţă, a avut tina, iar în loc 
de durerile naşterii, nepătimirea Creatorului său; Adam nu s-a hrănit cu 
laptele matern, ci a băut din izvorul raiului; în locul feţei materne, Adam a 
văzut chipul Arhetipului; Adam a primit în dar nemurirea şi supunerea 
întregii creaţii văzute. Şi porunca dată lui Adam, spune Sfântul Proclu, este 
dovadă a darului libertăţii, prin care putea să aleagă binele. Aceeaşi iubire a 
omului, oglindită în crearea sa de către Dumnezeu, împreună cu pedagogia 
divină, este recunoscută şi după căderea lui Adam. Căci Dumnezeu continuă 
să îl înveţe pe om prin oamenii aleşi. Iubirea lui Dumnezeu se concretizează 
apoi prin Întruparea Logosului, Care „a răscumpărat lumea din blestemul 
legii, cu moarea pe moarte stricând”.13 

Pe iubirea lui Dumnezeu faţă de om se fundamentează hristologia 
Sfântului Proclu, precum şi toată învăţătura sa soteriologică şi eclesiologică. 
Din iubire, Fiul lui Dumnezeu se întrupează. Hristos este Noul Adam. Cât 
despre Adam cel dintâi, el este „tip” al Stăpânului Hristos. Şi dacă vechiul 
Adam avea casă raiul, Noul Adam are ca tron cerul. Aşadar, scopul pentru 
care s-a întrupat Logosul este cel al mântuirii oamenilor, ca al doilea Adam. 
Prin Întrupare, Cuvântul mântuieşte neamul omenesc, cel înrudit cu El după 
trup.14 Hristos ne împacă pe noi oamenii cu Dumnezeu, ia asupra Sa 
păcatele noastre şi ne dăruieşte nemurirea.15 

În ce priveşte învăţătura despre Sfânta Treime, vorbind despre 
legătura treimică a Persoanelor divine şi despre iconomia lui Hristos, pentru 
mântuirea neamului omenesc, Sfântul Proclu pleacă de la Evanghelia după 
Ioan, care a teologhisit despre existenţa fără de început a lui Dumnezeu 
Cuvântul şi despre naşterea cea mai înainte de timp a Fiului din Tatăl.16 
Urmând pe Sfinţii Părinţi Capadocieni, Sfântul Proclu vorbeşte despre Tatăl 
ca fiind izvorul unic şi cauza dumnezeirii, El fiind Cel ce naşte pe Fiul şi 
purcede pe Duhul Sfânt. Apără unitatea Persoanelor Sfintei Treimi. Face 

                         
11 „Dumnezeu a creat de la neexistenţă toată lumea şi nu se poate despărţi niciodată de 
aceasta” - SFÂNTUL PROCLU, Tomusul către Armeni, P.G. 65, col. 865. 
12 GHEORGHIOS I. AVRAMOPOULOS, Viaţa Sfântului Proclu…, pp. 27-30. 
13 SFÂNTUL PROCLU, Tomusul către Armeni, P.G. 65, col. 857. 
14 IBIDEM, P.G. 65, col. 861. 
15 GHEORGHIOS I. AVRAMOPOULOS, Viaţa Sfântului Proclu…, pp. 57-60. 
16 SFÂNTUL PROCLU, Tomusul către Armeni, P.G. 65, col. 865-868. 
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distincţie între naşterea Cuvântului din Tatăl, despre care nu ştie nimeni cum 
s-a petrecut şi iconomia arătării Sale.17 Dumnezeu Cuvântul este fără formă, 
cu neputinţă de descris în cuvintele omeneşti, fără început, nepătimitor, 
Dumnezeu mai înainte de veci şi Stăpân al zidirii.18 

Sfântul Proclu merge în mariologie pe linia Părinţilor capadocieni, 
subliniind necesitatea evlaviei pe care se cuvine să o arătăm faţă de Maica 
Domnului în rugăciunile noastre, ca una ce are putere de a mijloci pentru 
întreg neamul omenesc. Omilia pe care el a rostit-o în faţa lui Nestorie este 
una dintre cele mai frumoase predici patristice în cinstea Maicii Domnului. 
De fapt, se spune despre Sfântul Proclu că, împreună cu Sfântul Chiril al 
Alexandriei, inaugurează stilul omiletic mariologic, ce va fi continuat de 
Sfântul Andrei Criteanul şi Sfântul Ioan Damaschinul. 

În cuvântările sale „La Naşterea Domnului”, Sfântul Proclu compară 
naşterea veşnică a Fiului lui Dumnezeu din Tatăl, cu cea istorică, din 
Fecioara Maria. Cuvintele sale sunt pline de frumuseţe: „El (Cuvântul), Care 
a fost născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, a fost, de asemenea, născut 
astăzi din Fecioară, pentru mântuirea noastră. El este Unicul Fiu, născut 
după dumnezeire de Unicul Părinte ceresc. Iar aici, pe pământ, este 
Dumnezeu-Om, şi nu doar om, ca toţi ceilalţi, mai cu seamă că este unit cu 
Tatăl în chip negrăit. Fiind mai presus de toate, El nu are mamă, iar aici pe 
pământ, nu are tată pământesc”.19 

Pentru Sfântul Proclu, Întruparea este înveşmântarea lui Dumnezeu 
cu omenitatea. Maica Domnului a aflat „lâna preafrumoasă” a lui Ghedeon, 
din care a făcut „veşmânt Stăpânului lumii”.20 Ea este „războiul de ţesut 
însufleţit”.21 Este şi pământ nou, „în care niciodată nu a fost aruncată 
sămânţa, dar din care a răsărit rodul curăţiei”.22 Maica Domnului redeschide 
lui Adam raiul. 

Întrebat fiind de către ereticii nestorieni: Cum poate omul să nască 
pe Fiul lui Dumnezeu, Sfântul Proclu răspunde: „Nu-ţi voi putea spune cum 
a putut să-L nască pe Dumnezeu un om, dar... la Dumnezeu ştim că toate-s 
cu putinţă”.23 Zămislirea şi naşterea feciorelnică depăşesc legile firii. 

                         
17 IBIDEM, PG. 65, col. 865-871. 
18 IBIDEM, PG. 65, col. 861-869; GHEORGHIOS I. AVRAMOPOULOS, Viaţa Sfântului 
Proclu…, pp. 32-35. 
19 IDEM, Omilia 24, 15, la Jan Nicolae, posfaţă la vol. SFÂNTUL PROCLU AL 
CONSTANTINOPOLULUI, Omilii la Naşterea Domnului, p. 109. 
20 IDEM, Omilia 4, 2, P.G. 65, col. 712. 
21 Jan Nicolae, postfaţă la vol. SFÂNTUL PROCLU AL CONSTANTINOPOLULUI, 
Omilii la Naşterea Domnului, p. 111. 
22 SFÂNTUL PROCLU, Omilia 4, 1, P.G. 65, col. 709. 
23 IDEM, Omilia 2, 5, P.G. 65, col. 697. 
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Pântecele Mariei este un loc în care divinul lucrează împreună cu 
umanul pentru „slobozirea” noastră, „în care s-a lucrat Arma ce avea să 
înfrângă pe diavolul”. Este „pământ în care Săditorul firii omeneşti fără 
sămânţă a făcut să crească Grâul cel de primăvară”.24 Toate acestea s-au 
lucrat pentru mântuirea noastră. Căci dacă Logosul nu s-ar fi născut din 
Fecioara, nu ar fi murit pentru noi. Şi astfel, „prin moarte a surpat pe cel ce 
avea stăpânirea morţii, adică pe diavolul” (Evrei 2, 14).25 

Hristos, născându-se din Maria, aduce mântuirea neamului omenesc, 
aşa cum prin Eva intrase în lume păcatul.26 Nu mai culegem acum rodul 
pomului morţii, ci Rodul Vieţii. Altfel spus, Sfântul Proclu subliniază rolul 
soteriologic al naşterii din Maria a Fiului lui Dumnezeu Întrupat. 

Dumnezeu Cuvântul vine în trup, se face văzut, dar rămâne ceea ce a 
fost mai înainte, devenind ceea ce nu era. Este deofiinţă cu Tatăl după 
dumnezeire şi deofiinţă cu noi după omenitate, dar fără de păcat.27 Ia în 
pântecele Fecioarei Maria întreaga fire omenească, devine „deofiinţă” cu 
Maica Sa şi cu toţi oamenii. Uneşte în Ipostasul său firea divină cu cea 
umană, fără ca firile să se schimbe, ori să se amestece.28 În fine, să arătăm şi 
întrebuinţarea clară a denumirii de Theotokos, ca în cuvintele: „Nimic nu 
este în viaţă precum Născătoarea de Dumnezeu Maria”.29 

În centrul teologiei Sfântului Proclu se află învăţătura despre 
Întrupare şi combaterea nestorianismului. Antiohienii înţelegeau spusele 
Sfântului Ioan Evanghelistul: Şi Cuvântul trup s-a făcut (Ioan 1, 14), în 
sensul că Logosul a pătruns într-un om perfect. La fel de greşită este şi 
înţelegerea „transformării” Logosului în carne - trup, ceea ce ar echivala cu 
o „alterare a imuabilităţii naturii divine”. Pentru Sfântul Proclu, în Fiul Unic 
al lui Dumnezeu întrupat, cele două naturi nu duc la apariţia a două 
ipostasuri separate, ci ele sunt reunite într-un singur ipostas, prin voinţa 
mântuitoare a lui Dumnezeu.30 

                         
24 IDEM, Omilia 1, 3, P.G. 65, col. 684. 
25 IDEM, Omilia 1, 2-3, P.G. 65, col. 684. 
26 IDEM, Omilia 1, 2, P.G. 65, col. 681. 
27 IDEM, Omilia 24, 17, la Jan Nicolae, postfaţă la vol. SFÂNTUL PROCLU AL 
CONSTANTINOPOLULUI, Omilii la Naşterea Domnului, p. 117. 
28 Sfântul Proclu foloseşte pentru modul unirii acesteia termenii: atreptos, asinhitos şi 
adieretos - neschimbat, neamestecat şi nedespărţit – IDEM, Cuvântul 10, PG. 65, col. 780; 
GHEORGHIOS I. AVRAMOPOULOS, Viaţa Sfântului Proclu…, p. 42. 
29 IDEM, Cuvântul 5, P.G. 56, col. 717. 
30 Atunci când modifică, în Tomusul către armeni, formula apolinaristă: „Un singur ipostas 
al Dumnezeului Logos Întrupat”, el înţelege ipostasul mai degrabă ca persoană a Logosului 
întrupat, decât ca natură proprie a Logosului, ca la Chiril” – CLAUDIO MORESCHINI, 
ENRICO NORELLI, Istoria literaturii creştine greceşti şi latine, II, 2, De la Conciliul de 
la Niceea la începuturile Evului Mediu, trad. de Hanibal Stănciulescu, Polirom, Iaşi, cap. 
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Sfântul Proclu înţelege Întruparea diferit de felul cum o înţelegeau 
ereticii. Pentru el, termenul biblic de „trup” semnifică omul întreg, cu suflet. 
Doar astfel Întruparea Logosului poate aduce realitatea mântuirii neamului 
omenesc. Logosul nu vine la un (într-un) om, ci se face om, se întrupează.31 
Prin Întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, dumnezeirea Sa nu se mărgineşte în 
vreun fel,32 chiar dacă El a luat chip de rob, golindu-se pe Sine.33 Căci 
dumnezeirea rămâne mai presus de schimbare. 

După Întruparea Logosului, Treimea, învaţă Sfântul Proclu, rămâne 
Treime şi nu trece în tetradă. Cel ce se naşte după trup din Fecioara Maria 
este Dumnezeu născut din Tatăl şi om ca noi.34 Chiar numele de Emanuel 
(Isaia 53, 9) înseamnă „cu noi este Dumnezeu”. 

Sfântul Proclu subliniază unitatea Persoanei lui Hristos, zicând: „Nu 
era altul Hristos şi altul Dumnezeu Cuvântul. Doi fii firea dumnezeiască nu 
a văzut”.35 Se insistă nu doar asupra unităţii persoanei lui Hristos, dar şi 
asupra identităţii Lui cu Dumnezeu-Cuvântul. Întrebuinţează pentru aceasta 
termenul capadocian „ipostasis”.36 Înţelege desigur ipostasul ca persoană a 
Cuvântului întrupat, iar nu ca natură proprie a Logosului. 

Nestorienii accentuau separarea celor două firi în Hristos. Sfântul 
Proclu accentuează unitatea Persoanei lui Hristos. El respinge existenţa a 
doi fii. Prin aceasta, firea omenească asumată de Cuvântul întrupat nu pierde 
nimic. Firea omenească are toate caracteristicile „naturale vieţii omeneşti”. 
Teologii alexandrini insistau asupra divinităţii lui Hristos şi evitau să 
atribuie vreo creştere, progres, sau înaintare Cuvântului întrupat. Erau de 
aceea acuzaţi de apolinarism. Sfântul Proclu prezintă pe Hristos ca înaintând 
în înţelepciune şi întărindu-se cu duhul. Învăţătura sa, ca o cale de mijloc 
între extremele antiohiană-alexandrină, anticipează pe cea a Sinodului de la 
Calcedon. De la sublinierea distincţiei dintre firea divină nepătimitoare şi 
neschimbătoare şi firea umană a lui Hristos, Sfântul Proclu arată unitatea 
persoanei în care cele două firi coexistă, fiind intim şi nedespărţit unite, 

                                                               
XIII: Dezbateri teologice prechalcedoniene şi postchalcedoniene în Orient. Proclu de 
Constantinopol, pp. 249-250. 
31 SFÂNTUL PROCLU, Tomusul către Armeni, P.G. 65, col. 860-865; GHEORGHIOS I. 
AVRAMOPOULOS, Viaţa Sfântului Proclu…, p. 44. 
32 IBIDEM, P.G. 65, col. 865. 
33 IDEM, Cuvântul 3, 3, P.G. 65, col. 708. 
34 IDEM, Cuvântul 3, 2-3, P.G. 65, col. 705; GHEORGHIOS I. AVRAMOPOULOS, Viaţa 
Sfântului Proclu…, pp. 48-54. 
35 IDEM, Tomusul către Armeni, P.G. 65, col. 864. 
36 GHEORGHIOS I. AVRAMOPOULOS, Viaţa Sfântului Proclu…, p. 55. 
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lucru care rămâne pentru noi o taină. Căci există un singur Fiu, Care este în 
acelaşi timp Cuvântul lui Dumnezeu şi Hristos născut din Fecioara Maria.37 

Acestea sunt câteva repere ale învăţăturii de credinţă a Sfântului 
Proclu, patriarhul Constantinopolului, un urmaş vrednic al Sfântului Ioan 
Gură de Aur. Iată în continuare scurta traducere a unui cuvânt rostit de către 
Sfântul Proclu La Sfintele Paşti, ce vine să continue seria traducerilor în 
limba română ale cuvântărilor sale la marile praznice creştine. 
 
Cuvântul XIV. La Sfintele Paşti (P.G. 65). Traducere 
(col. 796) I. Luminoasă este prăznuirea Paştelui. Luminoasă este însă şi 
adunarea noastră cea de acum. Căci ea cuprinde taine vechi şi noi. Această 
sărbătoare săptămânală (Duminica) adună (de obicei) aşa de mare mulţime 
de oameni, dar ea acum aduce şi mai multă bucurie. Fiindcă nu numai 
oamenii de pe pământ se bucură, dar şi puterile cele cereşti sărbătoresc şi 
împreună-cinstesc cu noi pe Hristos Cel Înviat. Acum prăznuiesc pe 
Împăratul Cerurilor, pe Hristos Dumnezeul nostru, îngerii şi oştile 
arhanghelilor, întâmpinându-L de pe pământ la cer ca pe Cel ce este 
Învingător. Încă şi cetele sfinţilor Îl prăznuiesc pe Cel ce S-a înălţat mai 
înainte de Luceafăr, propovăduindu-L pe Hristos. Prăznuieşte acum şi 
pământul, ce s-a curăţit prin sângele dumnezeiesc. Prăznuieşte şi marea, care 
a fost cinstită prin umblarea pe ea a lui Hristos. Să prăznuiască aşadar şi 
fiecare om, care a renăscut prin apă şi prin Duhul Sfânt (Ioan 3, 5). Să 
prăznuiască şi primul om, Adam, căci a fost eliberat din vechiul blestem. 

II. Prin  Învierea Sa, Hristos nu doar că ne-a umplut de o atât de 
mare bucurie, dar prin Patima Sa, ne-a dăruit vindecarea; iar din căderea 
(în care ne aflăm, ne-a dăruit) învierea. 

Odinioară, iubiţilor, prin Legea lui Moise, s-a săvârşit în chip 
ascuns Taina Paştelui în Egipt, simbolic exprimată prin junghierea 
mielului. Acum însă, prin Evanghelie, în chip duhovnicesc, săvârşim 
sărbătoarea Paştelui Învierii. Atunci, demult, au jertfit (iudeii) un miel din 
turmă. Acum însă Iisus Hristos se aduce pe Sine, El Cel ce este Mielul lui 
Dumnezeu. 

(col. 797) Atunci au adus o oaie din turmă. Acum, aici, în loc de 
oaie, se aduce Însuşi Păstorul Cel Bun (Ioan 10, 11), care Îşi pune viaţa 
pentru oile Sale. Atunci, un semn (făcut) cu sângele unui animal fără 
raţiune (jertfit), prin stropire, a fost ocrotitor (Evrei 12, 13). Aici însă 
Cinstitul Sânge al lui Hristos se varsă pentru mântuirea lumii, ca să luăm 

                         
37 Parascheva Grigoriu, prefaţă la vol. SFÂNTUL PROCLU AL CONSTANTINOPOLULUI, 
Omilii la Naşterea Domnului, pp. 7-10. 
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iertarea păcatelor. Atunci au fost ucişi întâi-născuţii egiptenilor. Aici însă 
suntem curăţiţi, prin mărturisire, de mulţimea păcatelor. 

Atunci, Faraon, împreună cu înfricoşătoarea sa oştire, s-a înecat. 
Aici Faraonul cel înţelegător, împreună cu toată puterea lui, se scufundă 
prin botez. Atunci, după trecerea Mării Roşii, fiii iudeilor, cu cântare nouă, 
L-au lăudat pe Binefăcătorul, zicând: „Să cântăm Domnului, căci cu slavă 
s-a preamărit” (Ieşire 15, 11). Aici, toţi cei ce s-au învrednicit să se boteze, 
aduc cântare tainică nouă, zicând: „Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, 
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin!”. Profetul vesteşte zicând: 
„Domnul a împărăţit. Îmbrăcatu-S-a întru podoabă” (Psalmul 92, 1). 

Evreii, după trecerea Mării Roşii, au mâncat mană în pustiu. Acum, 
cei ce au ieşit din colimvitra botezului, mănâncă pâinea ce a coborât din 
cer. Căci a Sa este vocea care spune: „Eu sunt pâinea cea vie, care s-a 
pogorât din cer” (Ioan 6, 51). 

III. Fiindcă bine a strigat cu putere fericitul Pavel: „Toate acestea li 
s-au întâmplat acelora ca preînchipuiri ale viitorului. Şi au fost scrise spre 
povăţuirea noastră, la care au ajuns sfârşiturile veacurilor” (I Corinteni 
10, 11). Fiii iudeilor au greşit în mod evident, căci au ignorat adevărul. 
Fiindcă dacă l-ar fi cunoscut, nu L-ar fi răstignit pe Domnul slavei pe 
Cruce (I Corinteni 2, 8). Cei mici la suflet nu au înţeles că ungerile 
prefigurative erau rânduite până când urma să fie descoperit adevărul. 
Căci şi cel ce dăltuieşte o statuie a împăratului, voind să o înalţe din aur, 
din argint, sau din bronz, mai întâi face un model din lut, până când îşi va 
desăvârşi creaţia (din aur, argint, sau bronz). El păstrează modelul său de 
lut, pentru necesităţi artistice. Când însă desăvârşeşte adevărata statuie, 
atunci strică modelul din lut, fiindcă devine inutil, nemaifiindu-i artistului 
de folos. 

Aceasta s-a petrecut şi cu iudeii. Căci mai înainte ca Adevărul să se 
fi arătat oamenilor, ei au păzit bine prefigurările. Dar după arătarea 
Domnului nostru Iisus Hristos, care a zis: „Eu sunt lumina lumii, adevărul, 
viaţa şi învierea” (Ioan 8, 12; 11, 25; 14,6), în zadar iudeii au mai ţinut 
prefigurările (tipoi), pe care le păzesc (respectă). Să înceteze aşadar iudeii 
cei luptători împotriva lui Dumnezeu (theomahoi), care jertfesc pe oaia cea 
fără de judecată, pentru eliberarea (curăţirea) poporului. 

(col. 800). Fiindcă s-a jertfit Mielul cel raţional, Fiul lui Dumnezeu, 
care a ridicat păcatul lumii şi ne-a eliberat din mâinile nimicitorului 
(diavolului). Să lase la o parte vechea azimă şi să primească ei creşterea 
(dospitura) adevărului. Să înceteze să mănânce ierburile cele amare, căci 
pentru noi, Hristos a băut fiere, ca să ne dea nouă să bem din izvoarele Sale 
cele vindecătoare. Să prăznuiască (iudeii) împreună cu noi nu cu aluatul 
răutăţii şi al vicleşugului (nota trad. – aluatul este crescut), ci cu azimele 
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curăţiei, potrivite după adevărul Hristos (I Corinteni 5, 8). Încât şi după 
ieşirea noastră din această viaţă, cu toţii să slăvim pe Domnul slavei, 
zicând împreună cu îngerii: „Domnul a împărăţit, întru podoabă s-a 
îmbrăcat!” (Psalmul 92, 1). Căci Lui I se cuvine slava, cinstea şi 
închinăciunea, în vecii vecilor. Amin. 
 
Abstract: Saint Proclus of Constantinople. General aspects of his work. 
Sermon XIV. On the Holy Easter 
This great patriarch of Constantinople was Joan Crysosthom’s disciple and a 
famous preacher of those times. He was an irenic spirit. Saint Proclus’ 
Sermons were delivered in the context of the christological polemics and 
they releaved him as a defender of the unity of the divine and human nature 
in the unique Being of our Lord Jesus Christ. His most important apologetic 
work is his Tome to the Armenians. 

In relation to the various aspects of Saint Proclus’ teaching we could 
refer to: his spiritual life that can only be understood in the light of Christ’s 
teaching; the trinitarian bound of the divine Persons and Christ’s iconomy, 
for the redemption of humankind; in his teaching on the Holy Virgin, he 
inititates, together with Saint Cyril of Alexandria, the homiletic mariological 
style; at the core of Saint Patroclus’ theology lies his teaching on the 
Incarnation and his fight against the heresy of Nestorianism. These are but a 
few of his theological teachings. The article also includes the translation of a 
sermon delivered on the occasion of the Holy Easter, which continues the 
series of his sermons on the great holy celebrations, translated into 
Romanian. 
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Cine este „Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru” şi ce este 
New Age-ul? 

O reflecţie ortodoxă asupra acestui fenomen 
 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN BOLDIŞOR1 
 

Cuvinte cheie: noile mişcări religioase, New Age, creştinism   
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Introducere 
Acest studiu se doreşte a fi o scurtă lămurire a fenomenului New Age care 
influenţează de câtva timp numeroase culturi contemporane.2 Prin aceste 
reflecţii nădăjduim să explicăm în ce mod această mişcare diferă de credinţa 
noastră creştin ortodoxă, invitând pe cititori să ţină cont de aceste aspiraţii 
spirituale. Din cauza faptului că religiozitatea atrage pe unii creştini lipsiţi 
de o cunoaştere serioasă a propriei credinţe şi indiferenţi faţă de teme care 
fac parte în mod real din sinteza ortodoxă, unii „binevoitori” s-au şi gândit 
să inventeze pentru aceştia o nouă structură religioasă care să se opună 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 New Age ca mişcare religioasă se consideră moştenitor al vechilor practici oculte egiptene, 
cabala, primul gnosticism creştin, sufismul, înţelepciunea druizilor, creştinismul celtic, 
alchimia medievală, ermetismul renascentist, budismul zen, yoga etc. Însă ceea ce este nou 
în New Age este un sincretism de elemente ezoterice şi seculare, legate unele de altele de 
percepţia răspândită că timpurile sunt mature pentru o schimbare fundamentală a 
indivizilor, a societăţii şi a lumii. De fapt există diferite exprimări ale necesităţii unei 
schimbări: de la fizica mecanică a lui Newton la fizica cuantică; de la preamărirea modernă 
a raţiunii la aprecierea sentimentului, a emoţiei şi a experienţei (adesea descrise ca o trecere 
de la gândirea raţională a emisferei stângi a creierului la cea intuitivă a emisferei drepte); 
de la dominarea masculinităţii şi a patriarhatului la celebrarea feminităţii, în indivizi şi în 
societate. În acest context expresia „schimbare de paradigmă” are în vedere transformarea 
descrisă ca o trezire modernă la religiile păgâne amestecată cu influenţe religioase orientale, 
ale psihologiei moderne, ale filozofiei, ale ştiinţei şi ale contra-culturii dezvoltată în anii 
1950 şi 1960. Deci, acest ermetism New Age foloseşte un ansamblu de practici religioase şi 
speculaţii filozofice legate de scrierile din Corpus Hermeticum şi de textele alexandrine 
atribuite miticului Ermete Trismegisto (Susan Greenwood, Gender and Power in Magical 
Practices, în: Steven Sutcliffe şi Marion Bowman (eds.), Beyond New Age. Exploring 
Alternative Spirituality, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000, p. 139). Ca atare, 
ermetismul New Age este izvorul ezoterismului modern, cu care are în comun ecletismul, 
refuzarea dualismului ontologic, afirmarea caracterului pozitiv şi simbolic al universului, 
ideea căderii şi a reluării succesive a omenirii (Vezi despre sincretism: Adrian Boldişor, 
Locul sincretismului religios în Istoria religiilor şi pericolele lui pentru lumea 
contemporană, în: „Mitropolia Olteniei”, Nr. 9-12, 2012, pp. 116-138). 
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viziunii adevărate biblice despre lume şi viaţă.3 Necesitatea analizei acestui 
fenomen New Age o considerăm a fi una culturală şi socială, pe care şi 
clericii au nevoie să o cunoască pentru a se poziţiona corect faţă de 
învăţătura acestui curent.4 Totodată, dorim ca această cercetare să fie un 

                         
3 Adevărul New Age este o problemă interesantă care a dus pe adepţii acestei mişcări la 
ideea înfiinţării în Elveţia a unui centru numit Muntele Adevăr. Aici a luat fiinţă o 
comunitate utopică aproape de Ascona, încă de la sfârşitul secolului XIX fiind centrul de 
întâlnire pentru exponenţii europeni şi americani ai contra-culturii în domeniile politicii, 
psihologiei, artei şi ecologiei. Conferinţele Eranos desfăşurate aici, în fiecare an din 1933 
încoace, reunesc mari luminători din New Age, care-şi manifestă intenţia decisă de a crea o 
religie mondială integrată. Este de-a dreptul fascinant să răsfoieşti lista celor care au 
participat la aceste reuniuni în cursul anilor la Muntele Adevăr (Vezi: Steven M. 
Wasserstrom, Religion After Religion. Gershom Scholem, Mircea Eliade and Henry Corbin 
at Eranos, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1999). 
4 Pentru o cunoaştere selectivă a mişcării New Age-ului redăm câteva scurte formulări ale 
ideilor ce aparţin adepţilor acesteia, ca atunci când le auzim să ştim despre ce este vorba.  
Deci, toată viaţa este o manifestare a Spiritului, Cel care nu poate fi cunoscut, a acelei 
conştiinţe numită cu nume diferite şi în culturi diferite. Scopul şi dinamica întregii existenţe 
este de a manifesta pe deplin Iubire, Înţelepciune, Luminare. Toate religiile sunt expresie a 
aceleiaşi realităţi interioare. Viaţa, aşa cum o percepem cu cele cinci simţuri sau cu 
instrumentele ştiinţifice, este numai vălul extern al realităţii cauzale, interioare şi invizibile. 
În atare caz fiinţele umane apar ca creaturi duble cu o personalitate temporară exterioară şi 
o fiinţă interioară pluridimensională (suflet sau sine superior). De aci personalitatea 
exterioară este limitată şi tinde la iubire.  
Scopul întrupării fiinţei interioare este de a conduce vibraţiile personalităţii exterioare la o 
rezonanţă de iubire. Toate sufletele întrupate sunt libere să aleagă propriul drum spiritual. 
Maeştrii spirituali sunt aceia al căror suflet este liber de necesitatea de a se întrupa şi 
exprimă iubire necondiţionată, înţelepciune şi luminare. Unele din aceste mari fiinţe sunt 
bine cunoscute şi au inspirat religiile lumii. Alţii însă nu sunt cunoscuţi şi acţionează în 
manieră invizibilă.  
În diferitele sale forme şi în diferitele sale stări, viaţa este energie interdependentă şi acest 
lucru include faptele, sentimentele şi gândurile noastre. Colaborăm cu Spiritul şi cu aceste 
energii la crearea realităţii noastre. Chiar dacă suntem susţinuţi de dinamica iubirii cosmice, 
cu toţii suntem responsabili de condiţia noastră, de ambientul nostru şi de toată viaţa 
noastră. În timpul acestei perioade de timp, evoluţia planetei şi a omenirii a ajuns la un 
punct în care trăim o schimbare spirituală fundamentală în conştiinţa noastră individuală şi 
colectivă. Pentru acest motiv vorbim de New Age ca nouă conştiinţă şi rezultat al încarnării 
tot mai pozitive a ceea ce unii definesc energii de iubire cosmică.  
Noua conştiinţă se manifestă cu o înţelegere instinctivă a sacralităţii întregii existenţe şi, 
îndeosebi, a interdependenţei sale. Ea indică dezvoltarea unei culturi planetare complet noi, 
în care lumea, inclusiv rasa umană, este expresia unei naturi divine superioare şi mai 
complete.  
Ascuns în fiecare fiinţă umană, există un sine Superior divin care este manifestarea naturii 
divine superioare şi mai complete. Această natură superioară poate să fie trezită şi poate 
deveni centrul vieţii zilnice a individului. Trezirea implică fireşte motivul existenţei fiecărei 
vieţi individuale. 
Cu privire la caracteristicile viziunii New Age, acestea sunt: Holistică (globalizatoare, 
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stimulent pentru alte investigaţii ulterioare care să aprofundeze şi mai mult 
această mişcare cultural-religioasă. De asemenea dorim ca prin această 
lucrare credincioşii noştri să se intereseze şi mai mult de credinţa lor 
strămoşească şi de valoarea Bisericii lor care de atâtea veacuri a condus 
poporul lui Dumnezeu pe calea mântuirii. Considerăm, în faţa acestor 
provocări, că este necesar ca păstorii sufleteşti să insiste mai mult asupra 
dimensiunii spirituale a credinţei noastre ortodoxe şi să se întrebe dacă au 
pus la dispoziţia credincioşilor lor suficientă „apă vie”5 din învăţătura 
Mântuitorului Hristos şi a Sfinţilor Părinţi. Aşadar, reflecţiile următoare vor 
să fie o călăuză pentru învăţământul credinţei la toate nivelurile în sânul 
Bisericii noastre. Desigur, răspunsurile nu vor putea cuprinde toată paleta de 
întrebări provocate de New Age, ci vor avea în vedere lămurirea acestui 
curent cultural şi angajarea unui dialog autentic cu aceia care sunt influenţaţi 
de această gândire. Studiul sperăm să călăuzească pe cei care sunt chemaţi 
să răspundă „oricărui se întreabă despre speranţa care este în noi”,6 după 
cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Petru. Deci, dacă Biserica nu vrea să fie 
acuzată că este surdă la dorinţele membrilor ei, trebuie să facă aceşti doi 
paşi: să se înrădăcineze şi mai trainic în fundamentele propriei credinţe şi să 
asculte strigătul, adesea tăcut, care se ridică din inima persoanelor şi care, 
dacă nu este ascultat de Biserică, le duce în altă parte. Astfel, credincioşii 
trebuie să fie îndemnaţi să se unească mai intim cu Mântuitorul Iisus Hristos 
prin rugăciune şi Sfintele Taine pentru a fi gata să-L urmeze pe calea 
mântuirii, deoarece El este calea, adevărul şi viaţa.7 

Constatăm, aşadar, că unii creştini ai vremurilor noastre vin în 
contact cu diferite aspecte ale fenomenului cunoscut ca New Age, mulţi 
dintre ei dorind să se apropie de ceva care fascinează, dar în acelaşi timp 

                                                               
deoarece există o singură realitate-energie); Ecologică, întrucât Pământul, Gaia, este mama 
noastră, fiecare dintre noi este un neuron al sistemului nervos central al Pământului; 
Androgină, deoarece curcubeul şi Yin/Yang sunt ambii simboluri ale New Age-ului şi se 
referă la complementaritatea contrariilor, îndeosebi masculinul şi femininul; Mistică, având 
în vedere că sacrul se găseşte în toate lucrurile, chiar şi în cele mai obişnuite; Planetară, 
deoarece persoanele trebuie să fie înrădăcinate în propria cultură, să fie deschise spre 
universal, capabile să promoveze iubirea, compasiunea, pacea şi chiar consolidarea unui 
guvern mondial. Deci, New Age-ul consideră androginia o prezenţă ce simulează 
caracteristicile fizice ale ambelor sexe, dând în fiecare individ conştiinţa prezenţei 
elementelor masculine şi feminine. Mai concret, este o stare echilibrată de armonie 
interioară între animus şi anima. Această stare este produsul unui mod dublu de a fi şi de a 
exista, caracteristic fiecărui bărbat şi fiecărei femei. Cu cât se va răspândi mai mult, cu atât 
va contribui la transformarea raporturilor interpersonale. 
5 Ioan 4, 7-13. 
6 I Petru 3, 15. 
7 Ioan 14, 6. 
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este şi complex, ambiguu şi uneori iritant. Pentru aceştia trebuie să indicăm 
câteva repere care să-i ajute să discearnă falsul de adevăr. Deci, a înţelege 
fenomenul New Age în mod corect este necesar în primul rând pentru a-l 
evalua şi a-l evita. De la bun început trebuie să înţelegem că religiozitatea 
New Age nu poate să fie împăcată cu învăţătura şi spiritualitatea creştină,8 
deoarece această mişcare nu este uniformă, ci mai degrabă o reţea foarte 
largă de practicanţi a cărei încercare de apropiere constă în a gândi global, 
dar a acţiona local.9 Cel care face parte din această reţea nu-i cunoaşte în 
mod necesar pe ceilalţi componenţi şi îi întâlneşte rar, dacă nu chiar 
niciodată.10 Cu toate acestea, trebuie să subliniem faptul că acest sistem 
                         
8 New Age nu este o mişcare în sensul atribuit în mod normal expresiei „Nouă Mişcare 
Religioasă” şi nu este nici ceea ce se înţelege în mod obişnuit cu termenii „cult” şi „sectă”. 
Fiind transversal pentru culturi şi prezent în diferite fenomene cum sunt muzica, 
cinematografia, seminariile, grupurile de studiu, reculegerile, terapiile şi multe alte 
activităţi şi evenimente, este mult mai răspândit şi informal, chiar dacă unele grupuri 
religioase sau para-religioase încorporează în mod conştient elemente New Age. Conform 
unora, acest curent a luat naştere din diferite secte religioase şi para-religioase (Michel 
Lacroix, L'ideologia della New Age, Milano (Il Saggiatore), 1998, p. 86). 
9 New Age-ul consideră că Mişcarea Pontenţialului Uman este o eliberare a oamenilor prin 
auto-realizare. Pentru motive economice, un număr tot mai mare de societăţi utilizează în 
programele de formare a gestiunii de întreprindere diferite tehnici de transformare 
personală. Tehnologii Transpersonale, Mişcarea pentru Conştiinţa Spirituală Interioară, 
Dezvoltarea Organizatoare şi Transformarea Organizatoare, toate sunt prezentate ca 
nereligioase, dar în realitate cei care depind de aceste societăţi se pot găsi supuşi unei 
„spiritualităţi” străine, într-o situaţie care ridică probleme referitoare la libertatea personală. 
Constatăm clare legăturile dintre spiritualitatea orientală şi psihoterapie, în timp ce 
psihologia lui Jung şi Mişcarea Potenţialului Uman au exercitat o influenţă deosebită 
asupra şamanismului şi asupra formelor „reconstruite” de păgânism cum sunt Druidismul şi 
Wicca (Wicca este formă prescurtată a termenului englez witchcraft (vrăjitorie), care 
denumeşte revenirea neo-păgână a unor elemente de magie rituală. A fost folosit pentru 
prima dată în Anglia în 1939 de Gerald Gardner, care l-a scos din câteva texte academice, 
conform cărora vrăjitoria europeană medievală era o religie antică naturală persecutată de 
creştini). În general, „creşterea personală” se poate înţelege ca forma dobândită de 
„mântuirea religioasă” în mişcarea New Age. Astfel, eliberarea de suferinţa şi de 
slăbiciunea umană este posibilă datorită dezvoltării potenţialului uman, rod al unui contact 
tot mai mare cu divinitatea noastră interioară (Elizabeth Puttick, Personal Development: the 
Spiritualization and Secularisation of the Human Potential Movement, în Steve Sutcliffe 
and Marion Bowman (eds.), Beyond New Age. Exploring Alternative Spirituality, 
Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000, pp. 201-219).  
10 În tentativa de a evita confuzia care poate să derive din folosirea termenului „mişcare”, 
unii se referă la New Age ca la un „milieu” sau la un „cult de ascultători” (audience cult). 
(Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror 
of Secular Thought, Brill, Leiden-New York-Colonia, 1996, p. 377; Rodney Stark and 
William Sims Bainbridge, The Future of Religion. Secularisation, Revival and Cult 
Formation, University of California Press, Berkeley, 1985). Multe din aceste tendinţe, 
practici şi atitudini care fac parte într-un fel din New Age sunt, de fapt, parte a unei 
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„este un curent de gândire foarte coerentă”11 şi o provocare deliberată 
făcută culturii moderne.12 Apoi, este necesar să atragem atenţia că Biserica, 
în acest început de mileniu, este eminamente chemată să răspundă acestor 
provocări exprimate de mulţi în înfruntarea fenomenului complex şi 
ambiguu care este New Age,13 dacă vrea să rămână instituţia divino-umană 
ce se ocupă de mântuirea oamenilor. Cât priveşte raportul dintre New Age şi 
creştinism, noi îl vedem în reconstruirea completă a vieţii şi a semnificaţiei 

                                                               
profunde reacţii, uşor de identificat, împotriva creştinismului. În acest sens termenul 
„mişcare” nu este total nepotrivit, ci se poate aplica pentru New Age în acelaşi sens în care 
se aplică altor mişcări sociale largi, cum este cel pentru drepturile civile sau cel pacifist. 
11 Expresia „religia New Age” este şi mai controversată, chiar dacă New Age este adesea un 
răspuns la întrebări şi necesităţi cu caracter religios şi fascinaţia sa se exercită asupra 
persoanelor care încearcă să descopere şi să redescopere o dimensiune spirituală în propria 
viaţă. Însă această evitare a expresiei „religia New Age” nu vrea deloc să pună la îndoială 
caracterul autentic al căutării de semnificaţie şi de sens în viaţă din partea acestor persoane, 
ci numai să respecte faptul că mulţi în cadrul acestei mişcări fac o deosebire atentă între 
„religie” şi „spiritualitate”. Mulţi au refuzat termenul de „religia” pentru că, după părerea 
lor, nu a reuşit să satisfacă necesităţile lor şi tocmai din această cauză s-au îndreptat în altă 
parte pentru a găsi „spiritualitate”. În afară de aceasta, în New Age este fundamentală 
convingerea că timpul religiilor particulare s-a terminat şi, deci, referinţa la ele ca la o 
religie ar fi contrar modului său de a se concepe lumea şi omul. Oricum, este destul de 
corect a pune New Age în contextul mai amplu al religiozităţii ezoterice, a cărei fascinaţie 
continuă să crească. 
12 Este vorba de o structură sincretică ce încorporează multe elemente diferite, permiţând 
persoanelor să împărtăşească interese sau legături de grade diferite şi la diferite nivele de 
angajare. De fapt, fenomenul cuprinde o mulţime impresionantă de persoane legate de 
principalele scopuri ale mişcării, dar foarte diferite în modul de a fi implicate şi de a 
înţelege câteva chestiuni deosebite. 
13 Termenul New Age indică în mod clar o dezvoltare istorică foarte importantă conform 
căreia lumea trăieşte în Perioada Peştilor, dominată de creştinism, care va fi înlocuită de 
Noua Perioadă a Vărsătorului la începutul celui de-al treilea mileniu. Perioada Vărsătorului 
menţine un loc important în mişcarea New Age datorită influenţei teozofiei, spiritismului, 
antropozofiei şi a ezoterismului antic. Cel care subliniază schimbarea iminentă în lume 
exprimă adesea dorinţa acestei schimbări, nu atât în lumea însăşi, cât mai ales în cultura 
noastră şi în modul de a se raporta la lume. Acest lucru este deosebit de evident în aceia 
care subliniază ideea unei Noi Paradigme a vieţii. Această apropiere este fascinantă 
deoarece, în unele din exprimările sale, persoanele nu sunt spectatori pasivi, ci desfăşoară 
un rol activ în modificarea culturii şi în crearea unei noi conştiinţe spirituale. Deci, Perioada 
Vărsătorului este o viziune, nu o teorie. Tradiţia New Age este o mişcare ce include multe 
idei care nu au o legătură explicită cu trecerea de la Perioada Peştilor la cea a Vărsătorului. 
Sunt în ea viziuni despre viitor, moderate, dar destul de generalizate, care prevăd o 
spiritualitate planetară alături de religii despărţite şi instituţii analoge politice planetare ca o 
completare a celor locale, entităţi economice globale democratice, o emfază mai mare 
asupra comunicării şi asupra educaţiei, o apropiere mixtă de sănătate care să combine 
medicina oficială cu autovindecarea, o înţelegere de sine mai androgină şi moduri de a 
integra ştiinţa, misticismul, tehnologia şi ecologia în viaţa oamenilor. 
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Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos pentru lume, fără să vorbim despre 
vreo reconciliere între aceste două viziuni. De bună seamă, faptul că ştiinţa 
şi tehnologia nu au reuşit să dea tot ceea ce un timp păreau că promit a dus 
inevitabil la dirijarea unor persoane spre un alt tip de spiritualitate eclectică. 
Adepţii acestui sistem au considerat oportun că este momentul să se 
reîntoarcă la o nouă religie, diferită de învăţătura şi crezul creştinilor.14 
Evident, această formă religioasă spirituală şi mistică se referă la diferite 
aspecte ale vieţii care au generat schimbări asupra stilului de viaţă al 
adepţilor.15 Unii chiar au sugerat că „mişcarea” New Age este tocmai 
această mare trecere spre ceea ce este considerat „un mod de viaţă absolut 
mai bun”. Pentru a realiza această trecere, New Age-iştii au pus un mare 
accent pe fascinaţia exercitată de manifestări extraordinare şi îndeosebi de 
entităţi paranormale. Astfel, persoanele recunoscute ca „medium” susţin că 
există o altă entitate paralelă cu omul care preia controlul personalităţii lor 
în timpul procesului de „extaz”. În timpul acestei stări „medium-ul” poate 
să-şi piardă controlul trupului său şi al facultăţilor sale. Persoanele care au 
asistat la aceste evenimente au declarat că manifestările nu provin de la 
Dumnezeu, în ciuda faptului că este folosit aproape întotdeauna un limbaj de 
iubire şi de lumină.16 Oricum, cel puţin în teorie, în New Age nu se 
recunoaşte nicio autoritate spirituală mai înaltă decât propria experienţă 
personală interioară. Apoi, tot în New Age nu există deosebire între bine şi 

                         
14  Muzica New Age este folosită adesea ca instrument pentru a ajunge la armonia cu sine 
sau cu lumea, iar o parte din ea este „celtică” sau druidică. Unii compozitori din New Age 
susţin că această muzica zideşte punţi între conştient şi inconştient, lucru ce se întâmplă 
numai atunci când, în afară de melodii, se repetă ritmic şi meditativ unele fraze cheie. 
Asemenea altor elemente din fenomenul New Age, o parte din această muzică are scopul de 
a insera mai mult persoanele în Mişcare de integrare în Absolut. Primele simboluri 
muzicale ale acestei „mişcări” care au pătruns în cultura occidentală a fost vestitul festival 
Woodstock în statul New York în anul 1969 şi muzicalul Hair, care a expus temele 
principale ale lui New Age în cântecul emblematic „Aquarius”. Este important de amintit 
aici şi textul acestui cântec care s-a imprimat rapid în mintea unei întregi generaţii în 
America de Nord şi în Europa Occidentală: „Când Luna este în a Şaptea Casă, iar Jupiter 
se aliniază cu Marte,/ Atunci Pacea călăuzeşte Planetele şi Iubirea orientează Stelele./ 
Acestea sunt zorile Perioadei Vărsătorului…/ Armonia şi înţelegerea, simpatia şi 
încrederea abundă,/ Nu mai este falsitate sau derâdere – o viaţă aurită, vise şi viziuni,/ 
Revelare mistică de cristale şi adevărata eliberare a minţii./ Vărsător…”. 
15 Subliniem faptul că misticismul din New Age se îndreaptă mai curând sinelui decât 
comuniunii cu Dumnezeu care este „total altul”. Este fuziune cu universul, o anulare 
definitivă a individului în unitatea întregului. Experimentarea Sinelui este experimentarea 
divinului care se priveşte înăuntrul sinelui pentru a descoperi înţelepciunea, creativitatea şi 
puterea autentică. 
16 Chris Griscom, Ecstasy is a New Frequency: Teachings of the Light Institute, Simon & 
Schuster, New York, 1987, p. 82. 
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rău, acţiunile umane fiind rodul fie al luminării, fie al ignoranţei, ceea ce 
înseamnă că nimeni nu poate fi condamnat şi nici iertat de ceva. Şi chiar 
dacă se vorbeşte despre iubire, totuşi, nu e vorba de a traduce în acţiune 
acest sentiment, ci de a avea atitudini mintale determinate. Iubirea este în 
acest caz o energie, o vibraţie la o frecvenţă înaltă, iar secretul fericirii, al 
sănătăţii şi al succesului este o sintonie ce determină pe om să găsească 
propriul loc în marele lanţ al fiinţei.17 Un rol important în această relaţie îl 
are mintea care face ca legătura dintre aspectele spirituale şi fizice ale 
persoanei să se încadreze în sistemul imunitar sau în sistemul indian al 
chakra.  

Cât priveşte boala şi suferinţa, din punctul de vedere al New Age, 
derivă din acţiunea împotriva naturii. Fireşte, pentru adepţii acestei grupări 
există o varietate de apropieri care promovează sănătatea holistică,18 unele 
derivate din vechi tradiţii culturale, fie religioase, fie ezoterice, altele legate 
de teorii psihologice dezvoltate la Esalen între anii 1960 şi 1970.19 În 
această direcţie, New Age face publicitate la o gamă vastă de practici cum 
                         
17 Uneori acest secret este mai degrabă un soi de ocultism, considerat ca formă de cunoaşterea 
ascunsă a minţii şi a naturii. Acesta stă la baza crezurilor şi a practicilor legate de o presupusă 
„filozofie veşnică” secretă, derivată din magie şi din alchimia greacă antică, pe de o parte, şi 
din misticismul ebraic pe de altă parte. Elementele ocultismului sunt ţinute ascunse de un cod 
secret impus celor iniţiaţi adunaţi în grupuri sau societăţi care păzesc această cunoaştere şi 
aceste tehnici. În secolul XIX, spiritismul şi Societatea Teozofică au introdus forme noi de 
ocultism care, la rândul lor, au influenţat diferitele curente din New Age. 
18 Holismul este conceptul cheie în „noua paradigmă”, care susţine că oferă un cadru 
teoretic ce cuprinde întreaga viziune despre lume a omului modern. În contrast cu 
experienţa unei fragmentări tot mai mari în ştiinţă şi în viaţa zilnică, „integritatea” în 
Absolut (wholeness) este prezentată ca un concept metodologic şi ontologic central (vezi 
mişcarea Missa). Omenirea este prezentă în univers ca parte a unui singur organism viu, o 
reţea armonioasă de raporturi dinamice. Deosebirea clasică dintre subiect şi obiect pentru 
care Descartes şi Newton sunt criticaţi, este sfidată de diferiţi oameni de ştiinţă care oferă o 
punte între ştiinţă şi religie. Omenirea face parte dintr-o reţea universală (ecosistem, 
familie) de natură şi lume şi trebuie să caute să fie în armonie cu fiecare element al acestei 
autorităţi aproape transcendente. Atunci când omul înţelege care este propriul rol în natură, 
în cosmosul care este şi divin, atunci „integritatea” şi „sfinţenia” sunt un singur lucru. În 
consecinţă, articularea cea mai clară a conceptului de holism este ipoteza „Gaia”. 
19 Esalen este o comunitate fondată la Big Sur, în California, în anul 1962 de Michael 
Murphy şi de Richard Price, al cărui scop principal era ajungerea la auto-realizarea fiinţei 
prin nudism, viziuni şi medicamente naturale. A devenit unul din centrele cele mai 
importante ale Mişcării Pontenţialului Uman şi a răspândit ideile medicinii holiste în lumea 
educaţiei, a politicii şi a economiei. Adepţii acestei şcoli au făcut cunoscute ideile lor prin 
cursuri de religii comparate, mitologie, misticism, meditaţie, psihoterapie, expansiunea 
conştiinţei etc. Acest loc împreună cu Findhorn este considerat un centru de importanţă 
fundamentală pentru dezvoltarea conştiinţei Vărsătorului. Ca o ironie a vieţii, Institutul 
sovietico-american de la Esalen a colaborat cu funcţionari sovietici la Proiectul de 
Promovare a Sănătăţii. 
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sunt acupunctura, iridologia, masajul şi diferite tipuri de „bodywork” (de 
exemplu ergonomia, metoda Feldenkrais, reflexologia, rolfing, masajul de 
polaritate, atingerea terapeutică etc.), meditaţia şi vizualizarea, terapiile 
nutriţionale, vindecarea psihică, diferite tipuri de plante, cristaloterapia, 
metaloterapia, muzicoterapia şi cromoterapia, terapiile legate de 
reîncarnare20 şi, în sfârşit, programele în douăsprezece etape şi grupurile de 
auto-ajutor.21 Ca să ajungă la aceste practici, antropozofia New Age 
consideră reîncarnarea o formă de participare la evoluţia cosmică.22 Această 
apropiere post-creştină de eshatologie pare să răspundă la întrebări de 
teodicee lăsate în suspans care elimină noţiunile de iad şi Rai.  

Desigur, una din preocupările centrale ale mişcării New Age este 
căutarea „integralităţii”, care încurajează depăşirea tuturor formelor de 
„dualism”, aceste deosebiri fiind un produs nociv al unui trecut mai puţin 
luminat. Astfel, diviziunile propuse de ei cuprind deosebirea reală dintre 
Creator şi creaţie, dintre om şi natură, dintre spirit şi materie, considerate 
toate ca nişte forme eronate de dualism. Deci, acest holism pătrunde toată 
mişcarea New Age, de la preocuparea sa faţă de sănătatea holistă la căutarea 
de o conştiinţă unitivă, de la conştiinţa sa ecologică la ideea unui 
„networking” global.23  

Prin urmare, principiile fundamentale ale gândirii New Age 
subliniază întoarcerea la o religiozitate cosmică, la ritualuri şi crezuri pe 
                         
20 Reîncarnarea în New Age este legată de conceptul de evoluţie ascendentă până când omul 
ajunge divin. Contrar religiilor indiene sau ale celor derivate din ele, New Age vede 
reîncarnarea ca înaintare a sufletului individual spre o stare perfectă. Deci, ceea ce se 
reîncarnează este imaterial sau spiritual, mai precis este conştiinţa, acea scânteie de energie 
prezentă în individul care participă la energia cosmică sau „cristică”. În atare caz, moartea 
nu este altceva decât o trecere a sufletului de la un trup la un altul. 
21 Wouter Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of 
Nature, Brill, Leiden-New York-Colonia, 1996, pp. 54-55. 
22 Antropozofia exprimă doctrina filozofico-ezoterică ce vrea să iniţieze persoanele la o 
„cunoaştere obiectivă” în sfera spirituală-divină. Astfel, fiecare fiinţă fizică are o fiinţă 
spirituală corespunzătoare, viaţa acestora fiind influenţată de energii astrale şi de esenţe 
spirituale (J. Badewien, Antroposofia, în H. Waldenfels (ed.) Nuovo Dizionaario delle 
Religioni, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1993, p. 41). 
23 Conştiinţa planetară defineşte, după New Age, fidelitatea faţă de comunitatea umană, 
excluzând naţiunile, triburile sau grupurile sociale instituţionale. Conştiinţa unităţii 
omenirii promovează un guvern mondial şi se adaptează bine ipotezei Gaia. Cât priveşte 
evoluţia în New Age, aceasta se referă la fiinţele vii şi la formele superioare de viaţă. 
Modelul fizic este proiectat în ambientul psihic aşa încât o forţă imanentă în fiinţele umane 
îi va duce la forme de viaţă spirituală superioară. Fiinţele umane nu au controlul deplin al 
acestei forţe, dar acţiunile lor bune sau rele pot să accelereze sau să întârzie progresul lor. 
În consecinţă, toată creaţia, inclusiv omenirea, se îndreaptă în mod inexorabil spre fuziunea 
cu divinul. Din acest motiv reîncarnarea ocupă un loc foarte important în această viziune de 
evoluţie spirituală progresivă care începe cu naşterea şi continuă după moarte. 
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care mulţi le considerau ca fiind înlocuite de creştinism. Această viziune a 
unui univers închis, ce conţine pe Dumnezeu şi alte fiinţe spirituale, duce la 
un panteism implicit.24 Acest punct fundamental pătrunde toată gândirea şi 
practica New Age şi condiţionează din pornire orice altă gândire pozitivă 
care poate să fie în favoarea unuia sau altuia dintre aspectele spiritualităţii 
sale.25 Apoi, cât priveşte matricea esenţială a gândirii New Age, aceasta 
trebuie căutată în tradiţia ezoterico-teozofică, larg acceptată de cercurile 
intelectuale europene din ultimele secolele. În această accepţiune a lumii, 
universurile vizibile şi invizibile sunt legate de o serie de corespondenţe, 
analogii şi influenţe între microcosmos şi macrocosmos, între metale şi 
planete, între planete şi diferite părţi ale corpului uman, între cosmosul 
vizibil şi împărăţiile invizibile ale realităţii. Practic, oamenii pot fi iniţiaţi în 
misterele cosmosului, ale lui Dumnezeu şi ale sinelui prin intermediul unui 
parcurs spiritual de transformare. Ca atare, adevăratul scop al vieţii este 
gnoza, forma cea mai înaltă de cunoaştere, echivalentul mântuirii.26 Ea 
implică o căutare a tradiţiilor cele mai vechi şi cele mai înalte ale filozofiei 
şi ale religiei primordiale şi o doctrină ezoterică, cheia tuturor tradiţiilor 
ezoterice accesibile tuturor.27 Mai adăugăm la acestea teoriile lui Wiliam 

                         
24 Panteismul vine din grecul pan = tot şi theos = Dumnezeu şi se referă la faptul că 
Dumnezeu este totul sau Dumnezeu este în toate (panenteism). Deci, în concluzie, fiecare 
element al universului este divin şi divinitate este prezentă în mod egal în toate lucrurile. 
Evident, această viziune păgână nu lasă loc lui Dumnezeu ca persoană deosebită aşa cum îl 
înţelege învăţătura noastră ortodoxă.  
25 Gândirea pozitivă, după New Age, este convingerea că indivizii au facultatea de a 
schimba din punct de vedere fizic realitatea sau circumstanţele externe modificând propria 
atitudine mintală, gândind în termeni pozitivi şi constructivi. Uneori este vorba de a deveni 
conştienţi de credinţele menţinute la nivel inconştient care determină situaţia noastră de 
viaţă. 
26 Gnoza este o formă de cunoaştere vizionară mistică ce uneşte fiinţa umană cu misterul 
divin. Revenirea ideilor gnostice este legată de gnosticismul primar, combătut de Biserică. 
Deci, New Age-ul, punând accent pe monism şi pe panteism sau panenteism, încurajează 
folosirea termenului neo-gnosticism pentru a deosebi gnoza lor de gnosticismul antic. De 
asemenea adepţii acestei mişcări consideră că în univers există o unică fiinţă universală din 
care face parte orice lucru şi orice persoană. Dat fiind faptul că monismul din New Age 
include ideea că realitatea este în mod fundamental spirituală, gnoza duce la o formă 
contemporană de panteism. 
27 Ezoterismul vine de la cuvântul grec esoteros = interior, ascuns tainic, magic şi se referă 
la o cunoaştere accesibilă numai pentru grupuri de iniţiaţi care se definesc păzitori ai 
adevărurilor ascunse pentru cea mai mare parte a omenirii. Procesul de iniţiere, ca o 
călătorie cognitivă şi/sau experienţială în timpul căreia individul este admis în această 
mişcare, îi duce pe indivizi de la o cunoaştere a realităţii doar exterioară şi superficială la un 
adevăr interior, trezindu-le, în acelaşi timp, conştiinţa spre un nivel mai profund. Membrii 
New Age sunt invitaţi să facă această „călătorie interioară” pentru a descoperi „scânteia 
divină” înăuntrul lor. Mântuirea, în acest context, coincide cu o descoperire a sinelui. 
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James (1842-1910) şi ale psihiatrului elveţian Carl Gustav Jung (1875-1961). 
După James, religia este o experienţă, iar fiinţele umane îşi pot schimba 
propriile atitudini mentale în aşa fel încât pot deveni făuritori ai propriului 
destin. Iar după Jung, conştiinţa are un caracter transcendental,28 pe când 
inconştientul este colectiv, un fel de magazie de simboluri şi memorii 
comune persoanelor din diferite epoci şi culturi.29  

Ambii cercetători au contribuit la o „sacralizare a psihologiei”, care 
a devenit un element important al gândirii şi practicii New Age.30 Finalitatea 
acestor analize a dus la confundarea lui Dumnezeu cu propriul psihic, de 
felul că, dacă psihicul este „mintea”, chiar Dumnezeu este „minte”, ceea ce 
înseamnă că atunci când se pune în discuţie unul însemnă a-l pune în 
                                                               
Ezoterismul a primit forma sa cea mai clară în ideile lui Helena Blavatsky (1831-1891), o 
medium rusă care în 1875, la New York, a fondat, împreună cu Henry Olcott, Societatea 
Teozofică. Această grupare îşi propunea să amestece elementele tradiţiilor orientale şi 
occidentale într-un tip de spiritism evoluţionist. Ca să dea rezultate, Blavatsky şi-a fixat trei 
scopuri principale: să formeze un nucleu al Fraternităţii Universale a omenirii, fără 
deosebire de rasă, crez, castă sau culoare; să promoveze studiul comparat al religiei, 
filozofiei şi ştiinţei; să cerceteze legile încă neexplicate ale naturii şi forţele ascunse în om. 
Un element foarte important al scrierilor lui Blavatsky era emanciparea femeilor, care 
angaja o diversiune vădită împotriva lui Dumnezeu „bărbat” al ebraismului, al 
creştinismului şi al islamului, luptând împotriva creştinismului „patriarhal”. Mai pe scurt, 
Blavatsky dorea să se întoarcă la Zeiţa-Mamă a hinduismului şi la practica virtuţilor 
feminine. Aceste idei au fost continuate de Annie Besant (1847-1933), figură de vârf a 
mişcării feministe. 
28 Mişcarea transcendentală apare în secolul XIX, fiind promovată de scriitorii şi gânditorii 
din New England. Aceştia împărtăşeau un ansamblu idealist de credinţe în unitatea 
esenţială a creaţiei, în bunătatea înnăscută a persoanei umane şi în superioritatea intuiţiei 
asupra logicii şi asupra experienţei pentru revelarea adevărurilor profunde. Figura 
remarcabilă a Mişcării Transcendentale este Ralph Waldo Emerson (1803-1882), care s-a 
îndepărtat de adevărul creştin, a trecut prin unitarianism şi în sfârşit a intrat într-un nou 
misticism care integra idei luate din hinduism şi idei americane populare cum sunt 
individualismul, responsabilitatea personală şi necesitatea de a avea succes în viaţă. 
29 În sensul acestor simboluri, New Age-ul a inventat eneagrama (din grecul ennea = nouă + 
gramma = semn) o diagramă compusă dintr-un cerc cu nouă puncte pe circumferinţa sa, 
legate în interiorul cercului de un triunghi şi de o figură cu şase colţuri. La origine acesteia 
a stat scopul divinizator al omului, eneagrama devenind vestită ca simbol al unui sistem de 
clasificare a personalităţilor care constă din nouă tipuri standard de caracter (Helen Palmer 
The Enneagram, Harper-Row, New York, 1989). Evident, fiind o chestiune ezoterică 
originea eneagramei rămâne învăluită în mister, însă unii susţin că derivă din misticismul 
Sufi. 
30 În practica New Age se pune mult accent pe parapsihologie care se ocupă de lucruri cum 
ar fi percepţia extrasenzorială, telepatia, telechineza, vindecarea psihică şi comunicarea cu 
spiritele prin intermediul acelui medium sau channeling. În ciuda criticilor puternice ale 
oamenilor de ştiinţă, parapsihologia s-a întărit tot mai mult şi s-a adaptat foarte bine la 
ideea, răspândită în New Age, că fiinţele umane au abilităţi psihice extraordinare, însă 
adesea nu sunt dezvoltate. 
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discuţie şi pe celălalt. Mai mult, Jung afirma că „psihologia este mitul 
modern şi că credinţa se poate înţelege numai prin intermediul acestui 
mit”.31 Deci, element central în gândirea sa este cultul soarelui, unde 
Dumnezeu este energia vitală (libidoul) în interiorul unei persoane.32 Ca 
atare, există un „dumnezeu interior”, o divinitate esenţială pe care o 
consideră Jung că este prezentă în orice fiinţă umană. Drumul spre acest 
univers interior trece mai departe prin inconştient, iar armonia dintre lumea 
interioară şi lumea exterioară este în inconştientul colectiv. Această reţea de 
raţionamente şi explicaţii psihologice a fost preluată de New Age pentru a 
dezvolta o conştiinţă globală şi o crescândă perfectibilitate a persoanei 
umane prin intermediul unei game vaste de tehnici şi terapii în contrast cu 
viziunea creştină a cooperării cu harul divin. Folosind această gândire 
oamenii au posibilitatea să se pregătească pentru Vârsta Luminării care se 
doreşte a răsturna raportul corect dintre Creator şi creatură, una din formele 
sale externe fiind satanismul.33 În această direcţie sunt antrenaţi nu numai 
tinerii, ci şi vârstnicii, influenţa acestei culturi ezoterice fiind prezentă în 
domeniul politicii, educaţiei şi chiar legislaţiei. De exemplu, în cazul 
ecologiei se pune mare accent pe biocentrism, negând viziunea teologică şi 
antropologică a Sfintei Scripturi, în care Dumnezeu este în centrul lumii, iar 
oamenii sunt superiori altor forme naturale. Deşi se diminuează importanţa 
omului în lume, totuşi aceste forme de golire a creaţiei de energia divină 
sunt foarte prezente în legislaţia şi în educaţia lumii. Aceeaşi practică 
culturală ezoterică se găseşte în politicile demografice şi în experimentele de 
inginerie genetică, care par să exprime visul fiinţelor umane de a se 
autocrea, din nou şi de la sine. Totul merge până într-acolo încât să se 
descifreze codul genetic şi să se modifice regulile naturale ale sexualităţii ca 
să se învingă nebuneşte limitele morţii şi dependenţa de Dumnezeu. De fapt, 
adepţii New Age consideră pe oameni că se nasc cu o scânteie divină, într-un 
mod care aminteşte de vechiul gnosticism. Această gândire duce la ideea de 
unitate a Întregului, oamenii fiind consideraţi în mod esenţiali divini, deşi 
participă la divinitatea cosmică la diferite nivele de conştiinţă. Mai mult, 
după părerea lor, oamenii sunt co-creatori ai realităţii lor personale, fiecare 
individ fiind izvor creator al universului, cu posibilitatea de a-şi alege 
circumstanţele vieţii sale (chiar boala şi moartea). În atare caz, omul n-are 
decât să facă parcursul vieţii care este recunoaşterea conştiinţei universale 
                         
31 Thomas M. King s.j., Jung and Catholic Spirituality, America, 3 aprilie 1999, p. 14. 
32 W. J. Hanegraaff, op. cit., p. 501 şi urm. 
33 Satana devine simbolul răzvrătirii împotriva convenţiilor şi a regulilor, un simbol care 
adesea capătă forme agresive, egoiste şi violente. Unele grupuri au exprimat preocuparea 
faţă de prezenţa subliminală a ceea ce definesc simbolism satanic în unele expresii ale 
muzicii rock, care exercită o puternică influenţă asupra tinerilor. 
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ca psihoterapie şi mântuire. Iar întrucât păcatul nu există, ci numai o 
conştiinţă imperfectă, identitatea fiecărei fiinţe umane este pe deplin diluată 
în fiinţa universală şi în procesul încarnărilor succesive. Aşadar, oamenii 
sunt supuşi la influenţe determinate ale aştrilor, având totuşi posibilitatea de 
a se deschide divinităţii din interiorul lor, într-o căutare constantă, prin 
intermediul unor tehnici corespunzătoare, a unei armonii tot mai mari între 
sine şi energia cosmică divină.  

Aşa cum se prezintă ideologia New Age-ului, ea scoate din ecuaţie 
revelaţia divină şi răscumpărarea realizată de Mântuitorul Hristos. Aceste 
elemente creştine nu mai sunt necesare, deoarece provin din afara 
oamenilor, ci numai îndeplinirea experienţei mântuirii care este înăuntrul 
lor, ca o auto-mântuire, posibilă prin intermediul tehnicilor psiho-fizice, 
duce la luminarea definitivă. Pentru aceste procese de spiritualizare sunt 
necesare eforturi în direcţia perfecţiunii şi iluminării care ajută la dobândirea 
autocontrolului şi la concentrare psihică asupra „transformării” sinelui 
individual în „conştiinţă cosmică”. Cât priveşte psihologia, aceasta are rolul 
de a explica expansiunea minţii şi a conştiinţei ca experienţă „mistică”, iar 
yoga, zen-ul, meditaţia transcendentală şi exerciţiile tantrice conduc la 
autorealizare sau iluminare.34 

Deci, deoarece există o singură Minte, unele persoane New Age pot 
fi canale pentru a ajunge la fiinţe superioare. Astfel, fiecare parte din această 
unică fiinţă universală trebuie să aibă contacte cu toate celelalte elemente 
externe sieşi.35 Dumnezeu, în astfel de caz, nu este personal şi nici 
transcendent.36 El nu este nici Creatorul liber, nici conducătorul iubitor al 

                         
34 Expansiunea conştiinţei, expresie folosită de New Age, care arată până unde se poate 
extinde lanţul neîntrerupt al fiinţei: toate nivelele de existenţă, mineral, vegetal, animal, 
uman, cosmic şi divin, sunt interdependente. Fiinţele umane devin conştiente de locul lor în 
această viziune holistică a realităţii globale întinzând propria conştiinţă mult dincolo de 
limitele sale normale. New Age oferă o varietate foarte mare de tehnici de meditaţie pentru 
a ajuta persoanele să ajungă la un nivel superior de percepere a realităţii. Aceste metode 
dau un mod special pentru a depăşi separarea dintre subiecte şi obiecte în procesul de 
cunoaştere, ajungând într-o fuziune totală a ceea ce conştiinţa normală şi inferioară le 
consideră realităţi separate şi distincte. 
35 După New Age, psihologia transparentă stă la baza conceptelor principale: Mintea 
Universală, Sinele superior, inconştientul personal şi colectiv şi eul individual. Sinele 
superior este identitatea reală a omului, o punte între Dumnezeu, care este mintea divină, şi 
omenire. Contactul cu Sinele Superior duce la dezvoltarea spirituală care depăşeşte toate 
formele de dualism între subiect şi obiect, viaţă şi moarte, psihic şi soma, sinele şi aspectele 
fragmentare ale sinelui.  
36 New Age are o preferinţă aparte pentru religiile orientale şi precreştine, deoarece le 
consideră necontaminate de răstălmăcirile creştine. Adepţii acestei mişcări acordă un mare 
respect riturilor antice şi cultelor legate de fertilitate. De exemplu „Gaia”, Mama Pământ, 
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universului, ci o „energie impersonală”, imanentă în lume, cu care se 
constituie o „unitate cosmică” de tipul „Totul este unul”. În această unitate 
panteistă Dumnezeu este „principiul de viaţă”, „spiritul sau sufletul lumii”, 
sumă totală a conştiinţei existente în lume, de tipul „fiecare minte/spirit este, 
într-un anumit fel, Dumnezeu”.  

Cât priveşte persoana Mântuitorului Hristos, adepţii New Age 
vorbesc despre Iisus din Nazaret care a ajuns la o stare de conştiinţă 
capabilă să-şi perceapă propria divinitate şi deci poate, în fine, să afirme că 
este un „Învăţător universal”. Pentru ei, El nu era Hristos, ci numai una din 
figurile istorice în care natura „cristică” s-a revelat, ca în cazul lui Buddha şi 
al altor iniţiaţi. Ca atare, Mântuitorul Hristos a ajuns nivelul cel mai interior 
şi mai personal („psihic”) în care fiinţele umane „sesizează” această 
„energie divină cosmică” fiind numit şi „Duhul Sfânt”.37  

Dacă aşa stau lucrurile cu Dumnezeu şi cu Mântuitorul Hristos, 
lumea nu poate să aibă alt tratament în gândirea New Age-ului. În acest 
context, cosmosul nu poate fi decât o materie constituită din unde sau 
energii, în loc de particule. Deci, universul, ca tot unic, este un ocean de 
energie şi o reţea de legături care animă acest organism – „spirit” unic. În 
acest cadru, Dumnezeu şi lumea sunt egali, întrucât lumea n-a fost creată, ea 
fiind veşnică şi autosuficientă. În atare caz, Dumnezeu şi lumea, sufletul şi 
trupul, inteligenţa şi emotivitatea, cerul şi pământul, sunt o unică vibraţie 
imensă de energie. În univers totul este corelat, fiecare parte fiind în sine 
imagine a totalităţii. „Marele lanţ al fiinţei” cuprinde toate fiinţele legate 
intim, formând o familie unică cu diferitele grade de evoluţie.38  

Din acest punct de vedere, „paradigma nouă”, din ştiinţa 
contemporană, le oferă adepţilor New Age posibilitatea de a recunoaşte 
primele semne ale unei alte paradigme mai promiţătoare. Drept urmare, ei 
vorbesc despre falimentele vechilor sisteme, şi despre noi soluţii la 

                                                               
este propusă ca alternativă pentru Dumnezeu-Tată, a cărei imagine este legată de o 
concepţie patriarhală a dominării masculine asupra femeii. 
37 După adepţii New Age, Cristos (scriem Cristos în loc de Hristos pentru că aşa scriu 
adepţii acestei mişcări) este figura istorică a lui Iisus care nu este altceva decât încarnarea 
unei idei sau a unei energii sau chiar a unui ansamblu de vibraţii. Iisus nu este altul decât un 
maestru spiritual care, ca Budha, Moise şi Mahomed, a fost pătruns de Cristosul cosmic, 
cunoscut şi ca energie cristică la baza oricărei fiinţe şi a întregii fiinţe. Pentru New Age, 
indivizii trebuie să fie iniţiaţi treptat la conştiinţa acestei caracteristici cristice pe care o au 
cu toţii, Cristos însuşi reprezentând starea cea mai înaltă de perfecţiune a sinelui. 
38 După New Age fiecare persoană este o hologramă, o imagine a ansamblului creaţiei, în 
care totul vibrează pe propria frecvenţă, fiind un neuron în sistemul nervos central al 
Pământului, iar toate celelalte entităţi individuale sunt în raport de complementaritate unele 
cu altele. De fapt, există o complementaritate interioară sau androgină în toată creaţia.  
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probleme în toate domeniile.39 Deci, „schimbarea paradigmelor” este o 
schimbare radicală de perspectivă, fără să se dea un răspuns dacă gândirea şi 
schimbarea reală sunt proporţionale şi cât de mult poate o transformare 
interioară să se arate eficace în lumea exterioară.  
 
New Age-ul împotriva religiozităţii tradiţionale 
Din cele prezentate mai sus constatăm că New Age-ul se propune ca variantă 
posibilă culturii şi religiei. Pentru adepţii acestui sistem religiozitatea 
tradiţională trebuie refuzată deoarece este produsul tradiţiei ca organizare 
patriarhală, ierarhică şi eclezială ce nu se adresează sinelui. Astfel este 
necesară modificarea conştiinţei individuale pentru a schimba lumea prin 
exemplul personal. Recunoaşterea mondială a acestor exemple personale va 
duce în mod constant la transformarea minţii colective şi această 
transformare va fi succesul principal al timpului nostru.40 Paradigma 
holistică devine în acest caz o reafirmare evidentă a filozofiei clasice despre 
unul şi despre mulţi. La aceasta se adaugă şi expunerea lui Jung a teoriei 
corespondenţei şi a refuzării cauzalităţii, potrivit căreia indivizii sunt 
imagini fragmentare ale hologramei planetare. Aşa că, pentru exponenţii 
acestei grupări, a privi în propria interioritate nu trebuie numai să cunoască 
universul, ci şi să-l modifice. Fireşte, cu cât se priveşte mai mult înăuntru, 
cu atât devine mai mică arena politică, toate acestea fiind în sintonie cu 
retorica participării democratice într-o nouă ordine planetară legate în chip 
deosebit de chestiuni ecologice, epuizarea resurselor, suprapopularea, 
arsenalul militar enorm şi instabilitatea politică. Se constată de aici că un loc 
aparte îl are dualismul fundamental în diviziuni, aşa cum sunt cele între real 
şi ideal, relativ şi absolut, finit şi infinit, uman şi divin, sacru şi profan, 
trecut şi prezent, toate putând fi conduse la „conştiinţa nefericită” din 
filozofia lui Hegel. Singura chestiune metafizică, a unuia şi a mai multora, 
rămâne nerezolvată, sau poate că nici nu este pusă, deoarece există o mare 
preocupare pentru efectele neunirii şi ale diviziunii. 

Evident, ca o pretinsă formă religioasă New Age-ul şi-a format şi un 
cult, împrumutând practici religioase orientale, mistice, ascetice şi ezoterice. 
 

                         
39 M. Ferguson, The Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in Our 
Time, Tarcher, Los Angeles, 1980, p. 407. 
40 Vezi capitolul Anticristul, omul-diavol ca semn eshatologic premergător al Parusiei 
Domnului în: † Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce 
vine, Atotţiitorul, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, pp. 1341-1398. 
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Cauze concrete ale apariţiei New Age-ului şi succesul obţinut ca o 
reacţie la modernitate 
Desigur, New Age a avut un succes enorm printre oameni într-o perioadă în 
care s-a simţit mai puţină căldură în lumea atât de dură şi de inumană în care 
trăim. Ca o reacţie la modernitate, acţionează mai mult la nivelul 
sentimentelor, al instinctelor şi al emoţiilor. Într-un asemenea climat, 
stilurile de viaţă şi teoriile alternative au avut un succes extraordinar: a fi 
diferiţi nu este numai acceptabil, dar este şi un lucru bun şi pozitiv. 
Neliniştea pentru un viitor apocaliptic de instabilitate economică, 
incertitudinea politică şi schimbarea climatică au avut un rol important în 
căutarea unei alternative, a unui raport complet optimist cu cosmosul.41 
Acest lucru a fost în sintonie perfectă cu modele de consum din societate în 
care divertismentul şi distracţia au atâta importanţă. Această mişcare s-a 
adaptat bine la legile pieţei şi răspândirea sa se datorează în parte tocmai 
ofertei sale economice atrăgătoare. Această răspândire rapidă de idei n-a 
fost la întâmplare, dimpotrivă, a fost susţinută de un plan precis, deoarece 
este vorba de o formă foarte liberă de „comunitate”. Ca şi comunităţile 
cibernetice create de Internet, New Age împărtăşeşte cu unele grupuri de 
influenţă internaţională scopul de a înlocui şi depăşi religiile particulare 
pentru a face loc unei religii universale în stare să unească toată omenirea. 
Strâns legat de acest scop este şi efortul făcut din partea multor instituţii de a 
inventa o Etică Globală, un cadru etic care ar reflecta natura globală a 
culturii, a economiei şi a politicii contemporane. În afară de aceasta, 
politicizarea chestiunilor ecologice adaugă şi mai multă culoare la întreaga 
chestiune a ipotezei Gaia sau a cultului Mamei Pământ. 
 
New Age-ul ca spiritualitate nouă ce derivă din vechile religii şi culturi 
păgâne 
Deşi New Age-ul este un compozit de practici religioase şi ritualuri vechi, 
cum spuneam mai sus, totuşi, ceea ce este nou în această mişcare este 
căutarea conştientă a unei alternative pentru cultura şi credinţa noastră 
creştină.42 Termenul „spiritualitate” se referă la experienţa interioară de 

                         
41 Our Creative Diversity. Report of the World Commission on Culture and Development, 
Paris (UNESCO) 1995, care ilustrează importanţa acordată celebrării şi promovării 
diversităţii. 
42 New Age-ul este considerat ca un neo-păgânism, nume ce defineşte reacţia lui împotriva 
religiilor tradiţionale, îndeosebi împotriva creştinismului. Orice ar fi fost înaintea 
creştinismului în timp, este considerat mai aproape în mod autentic de spiritul ţării sau al 
naţiunii, o formă necontaminată de religie naturală în contact cu forţele naturii, adesea 
matriarhale, magice sau şamane. Adepţii acestei mişcări susţin că omenirea va fi mai 
sănătoasă dacă se va întoarce la ciclul natural al sărbătorilor populare şi la o afirmare 
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armonie şi de unitate cu toată realitatea care elimină sensul de imperfecţiune 
şi de limită care chinuie persoana umană. Oamenii, după ce au descoperit o 
legătură profundă cu forţa sau energia universală sacră, pot să-şi îndrepte 
propria viaţă personală şi raportul cu lumea şi să asume un rol propriu în 
procesul universal al devenirii şi în noua geneză a unei lumi în constantă 
evoluţie. În felul acesta mistica cosmică pe care aceştia o practică se 
bazează pe conştiinţa unui univers care se dezvoltă cu energii dinamice. 
Deci, cele două elemente ce se regăsesc în această practică sunt unul 
metafizic şi altul psihologic. Cât priveşte componenta metafizică, ea derivă 
din rădăcinile ezoterice şi teozofice al New Age-ului, fiind în mod 
fundamental o formă nouă de gnoză. Adepţii New Age-ului ajung la divin 
dezvăluind mistere ascunse graţie căutării Fiinţei dincolo de caracterul 
separat al fiinţelor, un fel de nostalgie a unităţii pierdute. În atare caz, pentru 
aceştia Mântuitorul Hristos nu este Dumnezeu, ci una din numeroasele 
manifestări ale lui Hristos universal şi cosmic. De subliniat că latura 
psihologică a acestui tip de spiritualitate provine efectiv din întâlnirea dintre 
cultura ezoterică şi psihologie, New Age-ul fiind o experienţă de 
transformare psiho-spirituală personală, considerată analogă cu experienţa 
religioasă. Deci, pentru unii această transformare capătă forma unei 
profunde experienţe mistice, care urmează după o criză spirituală sau după o 
lungă căutare spirituală. Pentru alţii provine din practica meditaţiei sau din 
vreun tip de terapie sau chiar din experienţe paranormale care alterează 
stările de conştiinţă şi permit să se perceapă unitatea realităţii.43 Evident, 
acest pseudomisticism, după David Spangler, îşi realizează propriile fantezii 
de aventură şi de putere, în general în formă ocultă sau milenaristă.44 
Constatăm de aici că New Age-ul se îndepărtează de trecut în numele 
viitorului, făcând confuzie între fenomenele psihice şi cunoaştere.45 În acest 
sens, deşi nu este creştină, spiritualitatea New Age nu este nici budhistă 
deoarece nu implică negarea de sine. Visul unirii mistice pare să conducă, în 
practică, la unirea pur virtuală, care la sfârşit lasă persoanele mai singure şi 
mai neîmplinite. 

Cât priveşte Hristosul cosmic, conceptul este mai mult sub formă de 
gnoză, decât o persoană reală. Textul din Epistola către Coloseni a Sfântului 
Apostol Pavel pare să fie luat de New Age-işti pentru ideea de bază a acestui 
concept.46 Falsul acestui concept reiese din faptul că, pentru creştinii din 
                                                               
generală a vieţii. 
43 J. Gordon Melton, New Age Encyclopedia, Detroit, 1990, pp. 13-14.  
44 David Spangler, The Rebirth of the Sacred, Londra, 1984, p. 78. 
45 David Spangler, The New Age, op. cit. p. 13. 
46 Coloseni 1, 15-20: „El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, născut mai înainte de toată 
făptura; pentru că prin El au fost create toate lucrurile, cele din cer şi cele de pe pământ, 
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Colose nu era nicio eră cosmică nouă ce trebuia aşteptată, timpul 
împlinindu-se prin însuşi faptul că Dumnezeu, prin Întrupare, a intrat în 
istoria omului. Pe când pentru adepţii New Age-ului acest crez gnostic neagă 
posibilitatea unui raport cu un Dumnezeu personal revelat în Domnul 
Hristos.  

Cât ne priveşte pe noi creştinii, desigur, Mântuitorul Hristos este Cel 
veşnic prezent în mod activ în lume şi în fiecare mădular al Trupului său 
tainic. El este un Dumnezeu personal, iar creştinii, ucenicii Săi, cred în El ca 
persoană istorică, răstignită şi înviată. Astfel, credinţa creştină ortodoxă 
despre Dumnezeu este a unei Treimi de Persoane care a creat lumea din 
iubire pentru ca şi oamenii să trăiască în comuniune cu Dumnezeu şi cu 
întreaga creaţie. În virtutea acestui fapt spiritualitatea ortodoxă nu este atât 
căutarea noastră a lui Dumnezeu, ci Dumnezeu care ne caută pe noi.  

Mai absurd decât cugetarea de mai sus referitoare la Hristos este 
aceea a unui Cosmos după modelul divin care are conexiune în persoana 
Domnului Iisus Hristos. Hristosul Cosmic, după New Age, conduce la un 
nou exod din sclavia şi din pesimismul unui univers newtonian, mecanicist, 
plin de competiţie, cu învingători şi învinşi, dualisme, antropocentrisme, ca 
şi de plictiseala de a vedea universul nostru entuziasmant descris ca o 
maşină lipsită de mister şi misticism. Hristosul Cosmic este local şi istoric, 
legat cu adevărat în mod intim de istoria umană. Hristosul Cosmic poate să 
trăiască la uşa de alături şi chiar în interiorul cel mai profund şi autentic al 
sinelui fiecăruia.47 Explicaţia, cum vedem, este foarte incisivă şi arată cu 
claritate absolută unde sunt diferenţele între aceste două viziuni despre 
Mântuitorul Hristos. Prin urmare, dacă pentru New Age Hristosul Cosmic 
este un model care se poate repeta în multe persoane, locuri şi timpuri, 
pentru credinţa creştină, Mântuitorul Iisus Hristos nu este un model, ci o 
persoană divină care s-a făcut om din iubire faţă de oameni. El trăieşte în 
noi şi noi trăim în El deoarece El ne împărtăşeşte viaţa Sa prin Sfintele 
Taine în Biserică, astfel că toţi suntem chemaţi să trăim în El şi prin El. 

Pornind de la această analiză înţelegem de ce mistica creştină se 
deosebeşte fundamental de mistica New Age. Pentru creştini, viaţa spirituală 
este o trăire autentică în Dumnezeu. În mod treptat, prin intermediul harului 
divin, noi ne aprofundăm în acest proces de iluminare şi îndumnezeire. Pe 

                                                               
cele văzute şi cele nevăzute: Tronurile, Stăpânirile, Principatele şi Puterile. Toate lucrurile 
au fost create prin El şi pentru El. El este înainte de toate şi toate dăinuie în El. El este şi 
capul trupului, adică al Bisericii; începutul, întâiul născut dintre cei care învie din morţi 
pentru a dobândi întâietatea asupra tuturor lucrurilor, făcând pace prin sângele crucii sale 
adică prin El, între toate lucrurile care sunt pe pământ şi cele din ceruri”. 
47 Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ. The Healing of Mother Earth and the 
Birth of a Global Renaissance, San Francisco, 1988, p. 135. 
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când în spiritualitatea New Age omul experimentează stări de conştiinţă 
dominate de un sens de armonie care duce la o fuziune incertă cu Întregul. 
În mistica lor, cum constatăm, omul nu se întâlneşte cu un Dumnezeu 
transcendent în plinătatea iubirii, ci se bazează pe o experienţă dezlănţuită 
de îndreptare spre sine, de un sens înălţător de a fi una cu universul, de a 
lăsa propria individualitate să se cufunde în marele ocean al Fiinţei. Mai 
semnalăm la aceasta faptul că drumul de purificare a acestora se bazează pe 
conştiinţa neajunsului sau îndepărtării, care trebuie depăşită prin intermediul 
cufundări în Întreg. Deci, pentru a schimba ceva din comportamentul său, 
omul trebuie să folosească tehnici de meditaţie transcendentală care să-l 
ducă la experienţa luminării şi să-i transforme conştiinţa personală pentru a 
o pune în contact cu divinitatea, înţeleasă ca esenţa cea mai profundă a 
realităţii.  

Pentru viaţa creştină ortodoxă lucrurile stau cu totul altfel. Elementul 
esenţial în ortodoxie este coborârea lui Dumnezeu la făpturile Sale umile şi 
slabe pe care le-a curăţit de păcate cu sângele Său. Astfel, omul răscumpărat 
prin jertfa Mântuitorului dobândeşte harul învierii prin care este încorporat 
în Trupul tainic al Domnului, unde se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele 
Mântuitorului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. 
Omul, fiind în Domnul Hristos, modul lui de apropiere de Dumnezeu nu se 
mai întemeiază pe vreo tehnică de meditaţie, fie ea şi transcendentală, în 
sensul strict al cuvântului, ci este un dar al lui Dumnezeu de care 
beneficiază orice om care doreşte să se mântuiască şi la cunoştinţa 
adevărului să vină. Însăşi pocăinţa, ca lucrare a harului Duhului Sfânt, 
înseamnă a-ţi schimba felul de a gândi şi a acţiona în relaţie cu Tatăl, prin 
Fiul, în Duhul Sfânt. Deci, cu cât credinciosul se adânceşte în relaţia de 
iubire cu Dumnezeu, cu atât părăseşte viaţa păcătoasă, orbirea sufletească şi 
iubirea de sine, încredinţându-se întru totul lui Dumnezeu şi în deschidere 
totală faţă de aproapele. Mai subliniem în atare caz că rugăciunea şi viaţa 
liturgică nu sunt exerciţii de auto-contemplare, de staticitate şi golire de 
sine, ci un dialog intim de iubire cu Preasfânta Treime, care implică o 
atitudine de smerenie, o ieşire din egoismul personal spre Tu-ul lui 
Dumnezeu. 

Aşadar, New Age-ul consideră că nu există nicio fiinţă divină „în 
afară”, distinctă de restul realităţii. Dumnezeu, pentru adepţii acestei 
mişcări, este în interiorul omului şi omul este dumnezeu. Ei cred că 
descoperă prin tehnicile meditative puterea nelimitată interioară eliminând 
straturi şi straturi de neautenticitate.48 Cu cât cineva recunoaşte acest 

                         
48 Brendan Pelphrey, I said, You are Gods. Orthodox Christian Theosis and deification in 
the New Religious Movements, Spirituality East and West, Easter 2000 (No 13).  
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potenţial, cu atât el se realizează. În acest sens New Age are o idee proprie 
despre îndumnezeire, theosis, despre faptul de a deveni divini, mai precis, 
despre recunoaşterea şi acceptarea sfinţirii omului. Deşi New Age-ul are 
pretenţia că trăieşte într-o epocă în care înţelegerea despre Dumnezeu 
trebuie să fie interiorizată, totuşi este o mare diferenţă trecerea „de la 
Dumnezeu Atotputernic exterior la Dumnezeu forţă dinamică şi creatoare 
care se află în centrul exact al întregii fiinţe: Dumnezeu ca Spirit”.49  

De bună seamă că în credinţa noastră noi mărturisim că Mântuitorul 
Iisus Hristos, Care, prin intermediul iubirii Sale transcendente, S-a făcut 
ceea ce suntem noi, aşa încât să ne facă ceea ce este El Însuşi. Aceasta ne 
arată că înţelegerea creştină a îndumnezeirii nu are loc numai graţie 
eforturilor noastre, ci omul, ca să se mântuiască, trebuie să colaboreze cu 
harul lui Dumnezeu care acţionează în noi prin Sfintele Taine. Acest lucru 
pune în valoare faptul că omul are conştiinţa că este neputincios şi păcătos, 
drept urmare are nevoie de ajutorul divin ca să se îndumnezeiască. Sinergia 
în care el este cuprins nu este o contopire sau o fuziune în Dumnezeu, viaţa 
sa duhovnicească fiind o viaţă nouă, o viaţă în Domnul Hristos. Aceasta 
dovedeşte clar că viaţa spirituală a omului în Trupul tainic al Domnului nu 
se limitează numai la domeniul conştiinţei şi nici nu este vorba numai de un 
nou nivel de conştiinţă, ci implică transformarea sufletului şi a trupului 
nostru prin participarea la viaţa sacramentală a Bisericii. 
 
Religiozitatea New Age în contrast cu credinţa creştină 
New Age se prezintă, cum am văzut, ca o practică religioasă, care oricât de 
nevinovată ar putea să apară, trădează natura gnostică a acestei mişcări. 
Această mişcare, dând mare importanţă comunicării cu natura şi cunoaşterii 
cosmice a unui bine universal, neagă conţinuturile revelate ale credinţei 
noastre creştine, creând o mare confuzie atunci când vorbim de 
religiozitatea New Age la acelaşi nivel cu credinţa noastră. Cum am 
constatat mai sus, New Age-ul se referă la Dumnezeu ca la o energie 
impersonală, la o forţă vitală sau la sufletul lumii. Divinitatea este pentru 
această mişcare prezentă în fiecare fiinţă, după o gradualitate care merge de 
la cel mai infim cristal din lumea minerală până la însuşi Dumnezeul 
Galactic, despre care ei nu pot spune nimic. El nu este Dumnezeu şi nici om, 
ci o Mare Conştiinţă.50 În câteva scrieri clasice, New Age-ul consideră că 
fiinţele umane se gândesc la ele însele ca la dumnezei, această atitudine 

                         
49 A. Smith, God and the Aquarian Age. The new era of the Kingdom, Great Wakering, 
1990, p. 49. 
50 Benjamin Creme, The Reappearance of Christ and the Masters of Wisdom, Londra, 1979, 
p. 116. 
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fiind mai dezvoltată în câteva persoane decât în altele. Deci, Dumnezeu nu 
mai trebuie căutat în exteriorul lumii, ci în interiorul eu-lui. Şi atunci când 
„Dumnezeu” este ceva din exteriorul omului, este acolo pentru a fi 
manipulat.  

Categoric, faţă de această concepţie impersonală despre Dumnezeu, 
în creştinism El este Persoană sau Treime de Persoane, Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh, Creatorul cerului şi al pământului, al celor văzute şi nevăzute. Creând 
pe om, El i-a comunicat propria viaţă divină, pentru ca el şi urmaşii săi să 
devină copii ai Tatălui ceresc, în Unicul său Fiu, Mântuitorul Iisus Hristos. 
Deci, Dumnezeu, revelându-Se pe Sine, a vrut să facă pe oameni capabili 
să-I răspundă la chemarea Lui, să-L cunoască şi să-L iubească cu mult mai 
mult decât ar fi capabili de la sine. În atare caz, Dumnezeu nu este un 
principiu vital înţeles ca „Spirit” sau „energie de bază” a cosmosului, ci este 
Treime de Persoane diferite de lume şi totuşi prezente în viaţa omului pentru 
a-l duce la mântuire. 

Revenind la concepţia New Age despre Mântuitorul Hristos, cum 
subliniam mai sus, El este prezentat adesea ca fiind unul între atâţia 
înţelepţi, iniţiaţi, avatar. Astfel, Iisus istoric personal şi individual este 
distinct de Hristos universal impersonal şi veşnic. Nefiind unicul Hristos, 
moartea Lui pe cruce este negată sau reinterpretată pentru a exclude ideea că 
el, ca şi Hristos, ar fi putut suferi. Pentru a justifica această învăţătură o 
întreagă literatură apocrifă este pusă în mişcare, pornind de la denigrarea 
Sfintelor Evanghelii care vorbesc despre viaţa, pătimirile şi Învierea 
Domnului, până la falsificarea lor. Pentru New Age documentele apocrife 
sunt considerate izvoare autentice deşi nu se găsesc în canonul Sfintei 
Scripturi şi nici Părinţii Bisericii nu le-au folosit. În afară de aceasta, New 
Age-ul mai practică şi o exegeză ezoterică a textelor biblice pentru a curăţa 
creştinismul de religia formală care împiedică accesul la esenţa sa ezoterică. 

Evident, după credinţa noastră, Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu şi Fiul Fecioarei Maria, om adevărat şi Dumnezeu adevărat, 
revelaţia deplină a adevărului divin, singurul Mântuitor al lumii. El s-a făcut 
om, a fost răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a murit şi s-a îngropat şi a 
treia zi a înviat, după Scripturi, S-a suit la cer şi şade la dreapta Tatălui. 

New Age-ul se exprimă şi cu privire la fiinţa umană, care poate fi 
controlată prin practici meditative transcendentale. Exerciţiile adepţilor 
acestei mişcări constau în a se reinventa pentru a ajunge la unirea holistică 
cu întregul cosmos. Personalităţile individuale în gândirea New Age nu 
există, orice om trebuie să se scufunde în marea impersonală a fiinţei 
umane. Mai concret, omul este complet atunci când se ia asupra sa pe sine 
însuşi, atunci când alegerea sa şi reacţiile sale vin în mod spontan din 
necesităţile proprii cele mai profunde, atunci când comportamentul său 
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individual şi exprimările sentimentelor personale reflectă integritatea 
personală.51  

Această atitudine este total greşită, deoarece omul, după învăţătura 
Bisericii noastre, a fost creat de Dumnezeu bărbat şi femeie după chipul şi 
asemănarea Lui.52 Din acest punct de vedere, persoana umană este o taină 
revelată în mod deplin în Fiul lui Dumnezeu înomenit. Toate aceste 
caracteristici divine din om n-au nimic de a face cu ceea ce caricaturizează 
antropocentrismul New Age. Cine ar putea crede că se poată mântui pe sine 
însuşi prin intermediul acţiunilor sale, aşa cum explică adesea New Age? 
Evident, din acest punct de vedere New Age este în mod esenţial pelagian, 
mai ales în ceea ce priveşte modul de a înţelege natura umană.53 Însă, pentru 
noi, creştinii ortodocşi, mântuirea depinde în chip real de participarea la 
pătimirea, moartea şi Învierea Mântuitorului Hristos şi de raportul personal 
şi direct cu Dumnezeu decât de orice altă tehnică de meditaţie. Apoi, 
păcatul, ca ofensă împotriva lui Dumnezeu, nu poate fi ispăşit decât numai 
prin intervenţia Fiului lui Dumnezeu, Care, ca Dumnezeu şi ca om, este 
singurul mijlocitor al răscumpărării noastre prin Cruce şi Înviere. În 
creştinism, mântuirea nu este o experienţă a sinelui, o locuire meditativă şi 
intuitivă în sine, ci este iertarea păcatului, eliberarea de ambivalenţele 
profunde care locuiesc înăuntrul nostru şi ajungerea la pacea sufletească prin 
intermediul harului Duhului Sfânt. Deci, calea mântuirii nu se găseşte într-o 
simplă transformare auto-indusă a conştiinţei, ci într-o eliberare de păcat şi 
de consecinţele acestuia.  

Şi adevărul, pentru adepţii New Age-ului, are o cu totul altă 
semnificaţie faţă de gândirea ortodoxă. Acesta se referă la vibraţii bune, 
corespondenţe cosmice, armonie şi extaz, în general la experienţe plăcute. 
Pe când în credinţa noastră adevărul îl dobândim numai crezând în 
Dumnezeu şi împărtăşindu-ne cu harul Său, Mântuitorul Iisus Hristos fiind 
Însuşi „Calea, Adevărul şi Viaţa”.54 În acest context, tendinţa New Age de a 
confunda psihologia şi spiritualitatea sunt în afara adevărului şi a 
comuniunii omului cu Dumnezeu prin rugăciune. Tehnicile de meditaţie nu 
sunt rugăciune, chiar dacă duc la o plăcută stare mintală sau bunăstare 
psihofizică. Nu putem spune că experienţele care rezultă din aceste tehnici 
nu sunt cu adevărat intense, dar trebuie să subliniem faptul că acestea rămân 
la nivelul individualismului egoist prezent în centrul acestei mişcări. 
                         
51 Edwin Schur, The Awareness Trap. Self-Absorption instead of Social Change, New 
York, 1977, p. 68.  
52 Facere 1, 27. 
53 P. Heelas, The New Age Movement. The Celebration of the Self and the Sacralization of 
Modernity, Oxford, 1996, p. 161.  
54 Ioan 14, 6. 
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Evident, practicile adepţilor New Age, provenite din introspecţie sau fuziune 
cu energia cosmică, sunt în opoziţie cu rugăciunea pe care ne-a învăţat-o 
Mântuitorul Hristos în Tatăl nostru. Pe când în mistica ortodoxă rugăciunea, 
departe de a fi un simplu efort uman, este în mod esenţial dialog intim cu 
Dumnezeu care implică o atitudine de pocăinţă, un exod din eul personal 
spre Tu-ul lui Dumnezeu. În atare caz, creştinul, chiar şi atunci când este 
singur şi se roagă în taină, are conştiinţa că este întotdeauna în comuniune 
cu Mântuitorul Hristos şi cu fraţii săi în Duhul Sfânt. 

Rezumând cele expuse mai sus ne dăm seama că în New Age nu 
există conceptul de păcat, ci mai degrabă ideea de cunoaştere imperfectă. 
Cel care caută luminarea se străduieşte să ajungă la aceasta prin diferite 
tehnici psihofizice prin care explorează realitatea interioară. Întrucât viaţa e 
prea scurtă ca omul să-şi curăţească sinele, New Age-ul consideră că o 
singură viaţă nu este suficientă şi că trebuie ca omul să treacă succesiv prin 
mai multe reîncarnări pentru ca să poată în sfârşit realiza propria 
perfecţiune.  

Desigur, pentru credinciosul ortodox păcatul există ca accident în viaţa 
lui, în mod deosebit păcatul originar. Dar, acest eşec se clarifică numai la 
lumina Revelaţiei divine care vorbeşte despre planul lui Dumnezeu şi despre 
păcat ca abuz al libertăţii pe care Dumnezeu a dăruit-o persoanelor umane ca 
să-L iubească pe El şi pe semenii săi. Deci, păcatul este o greşeală împotriva 
raţiunii, a adevărului, a conştiinţei drepte, este o încălcare a iubirii adevărate 
faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, din cauza unei alipiri strâmbe faţă de 
lucrurile materiale. Păcatul este aducător de moarte, roada păcatului este 
moartea şi descompunerea, după cum ne spune Sfânta Scriptură.  

Pentru că a venit vorba despre consecinţele păcatului, unii scriitori 
din New Age consideră suferinţa ca ceva care ne-am auto-impus sau ca o 
karma negativă sau ca incapacitate de a exploata pe deplin resursele 
noastre.55 De asemenea, având în vedere că în New Age reîncarnarea este 
considerată adesea ca un element necesar pentru creşterea spirituală, 
moartea nu mai este decât o fază de evoluţie spirituală progresivă care a 
                         
55 Karma, cuvânt din rădăcina sanscrită Kri = acţiune, fapt, este noţiune cheie a 
hinduismului, a jainismului şi a budismului, însă cu o semnificaţie schimbătoare. În antica 
perioadă vedică această noţiune indica acţiunea rituală, îndeosebi sacrificiul, prin 
intermediul căreia o persoană ajungea la bucuria sau fericirea de dincolo. Când jainismul şi 
budismul şi-au făcut apariţia, Karma şi-a pierdut semnificaţia mântuitoare, de acum 
devenind calea eliberării prin cunoaşterea Atman-ului sau „sinelui”. În doctrina samsara, 
Karma a devenit ciclul neîntrerupt al naşterii şi al morţii umane (hinduism) sau al renaşterii 
(budism). În New Age, „legea Karma” este considerată ca echivalent moral al evoluţiei 
cosmice nemaiavând nimic în comun cu răul sau suferinţa. Deci, Karma devine legea 
universală de cauză şi efect şi face parte din tendinţa universului interdependent de a se 
îndrepta spre un echilibru moral. 
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început când ne-am născut. Dacă este aşa, atunci se pune întrebarea: cum 
este posibil ca o persoană umană să-şi păstreze identitate în timp ce se 
reîncarnează de mai multe ori?   

Pentru credinţa noastră însă, atât unitatea cosmică cât şi reîncarnarea 
sunt de neconceput întrucât persoana umană este unică trăind o viaţă de care 
este pe deplin responsabilă. Acceptând reîncarnarea, interpretarea New Age 
pune la îndoială responsabilitatea şi libertatea persoanei umane. Împotriva 
acestei învăţături noi mărturisim că Mântuitorul Hristos, prin jertfa crucii, a 
luat asupra Sa osânda noastră, iar prin Învierea Sa a realizat mântuirea 
noastră obiectivă. Astfel, Răscumpărătorul a suferit în locul nostru şi pentru 
noi, fiecare om fiind recapitulat în Crucea şi Învierea Lui. Aceste roade ale 
Crucii şi Învierii ni se dau nouă în Trupul său Tainic prin Sfintele Taine, ca 
fiecare om să se facă părtaş dumnezeieştii firi, cum spune Sfântul Apostol 
Petru. Deci, realizând răscumpărarea prin suferinţa crucii, Mântuitorul 
Hristos a ridicat suferinţa umană la nivel de răscumpărare, ca fiecare om, 
botezat în numele Preasfintei Treimi, să poată să devină părtaş al harului 
răscumpărător al Domnului. În virtutea acestui fapt, creştinii trăiesc şi se 
pregătesc permanent aşteptând ultimele zile în care Domnul Hristos se va 
întoarce şi va judeca viii şi morţii. 

Prin urmare, Mântuitorul Hristos este singurul fundament al lumii şi 
al Bisericii, Trupul Său tainic. El este prezent în centrul fiecărui act creştin 
şi al fiecărei persoane în parte. El Se întâlneşte cu noi pentru a ne oferi „apa 
vieţii” şi lumina cunoştinţei. Sfântul Ioan Evanghelistul istoriseşte cum 
femeia samarineancă a fost fascinată nu numai de străin, dar şi de mesajul 
Său, şi rămâne ca să-L asculte. După o primă nedumerire, înţelegând că 
Domnul ştie multe despre ea, este dispusă să cunoască adevărul despre El. 
Faptul că dialogul dintre Mântuitorul şi femeia samarineancă se desfăşoară 
la o fântână este semnificativ. Domnul oferă femeii un izvor de apă care 
curge pentru viaţa veşnică. Această apropiere dintre Domnul Hristos şi 
femeia samarineancă arată cât de important este dialogul pentru cei care 
caută adevărul în mod autentic. Mântuitorul nu-i oferă femeii numai ceva 
care să-i satisfacă setea zilnică, ci şi profunda şi ascunsa sete spirituală de 
„apă vie”. Din acest dialog noi observăm cum persoana umană care 
întâlneşte adevărul se simte imediat revigorată şi eliberată de trecutul ei. Aşa 
că invitaţia de a-L întâlni pe Mântuitorul Iisus Hristos, dătătorul apei vieţii, 
are un impact deosebit asupra noastră, deoarece nu este făcută de cineva 
care doar a auzit vorbindu-se despre el, ci de Însuşi Mântuitorul lumii.  

Deci, alternativă între Mântuitorul Hristos şi Vărsătorul despre care 
vorbeşte New Age-ul nu există. Tot în acest sens nu trebuie uitat că multe din 
mişcările care au hrănit New Age-ul sunt anti-creştine, atitudinea lor fiind 
neutralizantă. Aşa se face că aceştia nuanţează în mod conştient şi deliberat 
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diferenţele reale dintre Creator şi creaţie, omenire şi natură, religie şi 
psihologie, realitate subiectivă şi realitate obiectivă. Convingerea răspândită 
de ei este că fiecare îşi creează propria realitate iluzorie, fiinţa umană fiind o 
poartă între lumea exterioară şi cea interioară, cu dimensiuni infinite. 
Consecinţa cea mai gravă şi problematică a acceptării ideii că persoanele îşi 
creează propria realitate este chestiunea suferinţei şi a morţii. Pentru ei 
moartea şi privarea lansează o provocare şi oferă o oportunitate, deoarece 
tentaţia de a se refugia într-o elaborare occidentalizată a noţiunii de 
reîncarnare este dovada clară a fricii de moarte şi a dorinţei de a trăi pentru 
totdeauna. Ca atare, dificultatea fundamentală a întregii gândiri New Age 
rămâne transcendentă sau o auto-transcendentă la care omul trebuie să ajungă 
într-un univers închis. Totodată, căutarea unui nou sens al vieţii, a unei noi 
sensibilităţi ecologice şi dorinţa de a merge dincolo de o religiozitate rece şi 
raţionalistă reprezintă câteva elemente ambigue ale New Age-ului 
incompatibile cu credinţa creştină. Cum am văzut, aceste mişcări dau puţină 
atenţie revelaţiei, tinzând să relativizeze doctrina religioasă în favoarea unei 
viziuni vagi despre lume şi viaţă. Adesea propun un concept panteist despre 
Dumnezeu şi despre lume, înlocuind responsabilitatea personală a propriilor 
acţiuni în faţa lui Dumnezeu cu un simţ al datoriei faţă de cosmos. Această 
gândire desfiinţează efectiv conceptul de virtute şi păcat şi necesitatea de 
răscumpărare a omului prin jertfa şi Învierea Mântuitorului Hristos. 
 
Concluzii 
Pentru a cunoaşte New Age-ul trebuie deci cunoscute practicile şi felul în 
care şi le însuşesc adepţii acestei mişcări. Este esenţial de a înţelege care 
sunt fenomenele legate de această mişcare. Simpla etichetare a New Age-ului 
ca fenomen neo-păgân înseamnă puţin, dacă nu chiar nimic. Ceea ce 
contează este cunoaşterea raportului individului, al grupului, al practicii sau 
al produsului cu principiile de bază ale creştinismului. Sunt grupuri New 
Age care folosesc orice oportunitate pentru a explica altora filozofia lor şi 
activităţile lor. Întâlnirile cu aceste grupuri trebuie să fie făcute cu atenţie şi 
să implice persoane capabile să explice atât credinţa cât şi spiritualitatea 
ortodoxă şi să privească în mod critic gândirea şi practicile New Age. O 
cercetare superficială duce la ideea greşită a promovării „religiilor 
alternative”. Apoi, trebuie să cunoaştem că unele instituţii internaţionale 
sunt angajate în mod activ în campanii de promovare a respectului faţă de 
„diversitatea religioasă” şi revendică statutul de religie pentru unele 
organizaţii discutabile. Acest lucru este în sintonie cu ideile New Age de 
trecere de la o eră la alta în care caracterul limitat al religiilor particulare 
lasă locul universalităţii unei noi religii sau spiritualităţi. În acest context 
lipsa de pregătire teologică sau spirituală a celor care discută cu aceste 
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grupuri duce la grave prejudicii ale dialogului. Ca atare cei care participă la 
aceste întâlniri trebuie să ştie care sunt adevăratul obiect şi conţinutul 
credinţei ortodoxe şi al rugăciunii. Este un mare pericol de a se lăsa 
influenţat de practicile orientale, de exemplul Meditaţiei Transcendentale, 
de dragul  neutralităţii religioase. Problema nu constă în a învăţa cum se 
meditează, ci în obiectul şi conţinutul exerciţiului, care determină clar dacă 
se referă la Dumnezeul revelat de Domnul Iisus Hristos, la vreo altă 
revelaţie sau doar la profunzimile ascunse ale sinelui.  

Şi grija faţă de mediul înconjurător, practică foarte activă astăzi, are 
nevoie de precizări, căci una este să păstrezi ceea ce ţi-a dat Dumnezeu 
Creatorul cerului şi al pământului, şi alta să consideri pământul şi lumea de 
pe principii panteiste şi uneori gnostice. Oamenii de diferite vârste sunt în 
general deschişi spre informaţii demne de încredere cu privire la 
interpretarea creştină a timpului şi a istoriei mântuirii. Dar dacă nu sunt 
revăzute constant izvoarele credinţei noastre ortodoxe pentru a putea oferi o 
prestaţie bună şi profundă în vederea transmiterii mesajului nostru, se poate 
ajunge foarte uşor la derapaje dureroase în promovarea adevărului revelat de 
Dumnezeu şi păstrat cu sfinţenie de Sfânta Biserică. Dacă trebuie să-l 
cunoaştem, să-l iubim şi să-l propovăduim pe Mântuitorul Iisus Hristos, este 
foarte important să cunoaştem Scripturile şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi, 
pentru a da un răspuns bun întregului nostru mesaj. 

Este foarte important să ajutăm pe oameni în căutarea lor spirituală 
oferindu-le metode de rugăciune autentică din Sfânta Liturghie şi din tradiţia 
de rugăciune isihastă a monahilor. În felul acesta strădania noastră poate da 
roade în „târgul mondial al New Age-ului”. Biserica noastră nu are nevoie şi 
nici nu trebuie să aştepte o invitaţie de a duce mesajul Evangheliei 
Mântuitorului Hristos celor care caută răspunsuri la întrebările lor, o hrană 
care să-i sature, o apă vie. Cu alte cuvinte, trebuie să ieşim din cercul nostru 
tradiţional, uneori rigid, şi să hrănim cu cuvântul şi cu tainele credinţei 
noastre pe cei care însetează după adevăr, bine şi frumos. De asemenea, 
trebuie să recunoaştem că astăzi este o mare sete în lume după cuvântul lui 
Dumnezeu, chiar dacă omul este din ce în ce mai secularizat. Aşadar, noi, 
care am primit de la Mântuitorul Hristos porunca de a merge şi a învăţa pe 
cei neştiutori căile Sale, suntem chemaţi să ieşim în întâmpinarea acestora şi 
să-i aducem pe calea cea bună, ca ei văzând iubirea noastră să slăvească pe 
Tatăl nostru cel din ceruri. În felul acesta şi cei care încă mai caută adevărul 
vor vedea valoarea ortodoxiei noastre în mărturia membrilor Bisericii, în 
încrederea, calmul, răbdarea şi iubirea noastră concretă faţă de aproapele. 
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Abstract: Who is "Great God that our God" and what is New Age? 
An Orthodox  Reflection of this Phenomenon 
To know New Age practices it should be known the practices and the way 
how  the followers of this movement exercised them.  

It is essential to understand which the phenomena that are related to 
this movement are. The simple characterizing of the New Age as a neo-
pagan phenomenon means little, if anything.  

What matters is to know the individual ratio, of the group, or of the 
practice of the product with the basic principles of Christianity. The New 
Age groups are using every opportunity to explain their philosophy and the 
activities of others. The encounters with these groups should be made 
carefully and involve people able to explain both faith and Orthodox 
spirituality and to look critically the thinking and the New Age practices. 

Our church does not need, nor should wait for an invitation to bring 
the gospel message of Jesus Christ to people seeking answers to their 
questions, a food that would satisfy, a water of life. In other words, we must 
step out of our traditional circle, sometimes rigid, and to feed with the word 
and with the mysteries of our faith those who thirst for truth, good and 
beauty. Also, we must recognize that today is a great thirst in  the world for 
God's word, even if the man is becoming increasingly secularized. 
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Conştiinţa tuturor celor ce L-au căutat pe Hristos Domnul, sub raport 
intelectual şi duhovnicesc, s-a oprit cu evlavie asupra chipurilor pline de 
lumină ale celor trei Sfinţi Ierarhi, fiind cei mai citaţi sub numele de „Sfinţii 
Părinţi”. Copiii lor duhovniceşti, cei care au fost născuţi de ei prin baia 
Botezului, au fost hrăniţi cu Sfintele Taine şi îndemnaţi să fugă de rău, i-au 
numit pe bună dreptate părinţi şi învăţători ai lor. După ce au trecut la 
Domnul,3 copiii lor duhovniceşti s-au înmulţit, intrând în grupuri ce pot fi 
numite familii sau şcoli: vasilienii, ioanienii şi grigorienii.  

În timpul împăratului Alexie I Comnenul (1081-1118) găseşte 
dezbinare între vasilieni, ioanieni şi grigorieni, fiecare afirmând, în 
detrimentul celuilalt grup, supremaţia părintelui ocrotitor.4 Şcolile 
ioanienilor, vasilienilor şi grigorienilor s-au unit pentru că la peste 600 de 
ani după ce trecuseră la Domnul, Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan au venit cu 

                         
1 Prelegere susţinută de Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, la 30 ianuarie 2016, la Facultatea 
de Teologie din Craiova.  
2 Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova. 
3 Sf. Ioan Gură de Aur în 407, Sf. Vasile cel Mare în 379 şi Sf. Grigorie de Nazianz în 390. 
4 Fiecare este „cel mai bun” într-un cadru specific dar şi mai bun decât celălalt. Pentru 
vasilieni  Sfântul Vasile „este înalt la cuvânt, ca unul care a cercetat prin cuvânt firea celor 
ce sunt”, „la fapte se aseamănă aproape cu îngerii”, „nu era lesne iertător”, „era fire 
hotărâtă şi nu era stăpânit de niciun lucru pământesc”. Tot ei găseau că dumnezeiescul Ioan  
Gură de Aur „ar fi oarecum potrivnic lui Vasile, pentru că ierta prea lesne şi îndemna la 
pocăinţă”. Răspunsul ioaniţilor portretizează astfel pe Sf. Ioan Gură de Aur: „este mai 
omenească învăţătura lui, şi-i îndreptează pe toţi, şi-i înduplecă spre pocăinţă prin dulceaţa 
graiului său”. De asemenea, cantitatea operei Sfântului Ioan Gură de Aur ar constitui o 
dovadă incontestabilă a supremaţiei sale în faţa Sf. Vasile şi a Sf. Grigorie. Grigorienii 
afirmau şi ei că Sf. Grigorie Teologul a întrecut pe toţi, „şi pe cei vechi, vestiţi în învăţătura 
elinească, şi pe ai noştri, prin înălţimea, frumuseţea şi cuviinţa cuvântărilor şi scrierilor lui”. 
Sinaxarul Sfinţilor Trei Ierarhi (30 ianuarie), Mineiul pe ianuarie, Ed. Reîntregirea, Alba 
Iulia, 2005, p. 449. 



152 
 

glas de părinţi5 la fiul cel mai responsabil, patriarhul Ioan din Evhaita: 
 „După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem şi nicio vrajbă nu avem. 
Fiecare dintre noi, la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, am scris 
învăţături pentru mântuirea oamenilor. Precum ne-a insuflat Duhul Sfânt, 
aşa am învăţat. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea. De chemi pe 
unul, vin şi ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te, porunceşte celor ce se 
învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa noastră, cât am fost în 
viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să aducem în lume 
pace şi unire. Uneşte-ne, dar, făcându-ne praznic într-o singură zi”.6   

Arătarea şi cuvintele Sfinţilor Trei Ierarhi adresate Patriarhului Ioan 
Mauropus al Evhaitelor că ei sunt egali în faţa lui Dumnezeu, trebuie 
considerate semn şi dovadă a faptului că Sfinţii Trei Ierarhi patronează 
studiul teologiei creştine ca veritabili părinţi şi învăţători, vii şi veghetori în 
timp ce  toţi studenţii teologi, din toate timpurile, sunt adevăraţii lor copii 
duhovniceşti.  

Confirmarea oficială a patronatului Sfinţilor Trei Ierarhi şi implicit a 
filiaţiei amintite se realizează la primul Congres al Facultăţilor de Teologie 
ţinut la Atena în anul 1936 când Sfinţii Trei Ierarhi sunt declaraţi patronii 
spirituali ai instituţiilor de învăţământ teologic din întreaga lume.7  

Sfinţii Trei Ierarhi, ca învăţători, au lăsat urmaşilor lucrări 
nepieritoare, de mare întindere şi de mare valoare pentru umanitate. Dar ca 
părinţi ei lasă studenţilor teologi o moştenire de o valoare nepreţuită:8  
exemplul personal, scrierile şi instituţiile caritabile, rugăciunile lor de atunci 
pentru urmaşi dar şi comuniunea cu ei şi cu ceilalţi sfinţi, la care avem acces 
în Taina Sfintei Liturghii. În cadrul Sfintei Liturghii suntem „împreună 
rugători” şi „împreună slujitori cu sfinţii” deci şi cu Sfinţii Trei Ierarhi.9 

Orice societate sănătoasă conştientizează valoarea familiei şi a 
părinţilor. În vreme de criză spirituală, cel mai bun remediu este întoarcerea 
la origini, la părinţi, rude, fraţi şi surori, la cei care ne iubesc necondiţionat 
şi ne oferă soluţii simple şi eficiente. Pentru că vieţuitorii lumii antice  
cunoscuseră culmea decăderii şi a păcatului, Sfinţii Apostoli oferă primilor 
                         
5 Arătarea Sfinţilor Trei Ierarhi se petrece „aievea, şi nu în vis” mai întâi separat, fiecare 
venind pe rând, iar apoi împreună la patriarhul Evhaitelor. Sinaxarul Sfinţilor Trei Ierarhi, 
p. 449. 
6 Sinaxarul Sfinţilor Trei Ierarhi, p. 449. 
7 Arhim. prof. CHESARIE GHEORGHESCU, Sfinţii Trei Ierarhi – modele de dascăli şi 
păstori în Biserica creştină, în „Glasul Bisericii”, nr. nr. 1-2/1974, p. 39. 
8 Pr. lect. univ. Dr. DUMITRU MOCA, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de 
Nazianz si Ioan Gurã de Aur. Importanţa şi actualitatea lucrării lor pastorale, în 
„Teologia”, nr. 1/2001, p.11. 
9 Pr. prof. dr. TEODOR BODOGAE, Actualitatea mesajului Sfinţilor Trei Ierarhi, în 
„Mitropolia Banatului”, nr. 1-3/1975, p. 38. 
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încreştinaţi pe Avraam ca părinte viu,10 dându-le şi garanţia moştenirii 
făgăduinţelor lui Dumnezeu că vor fi un popor mare de credincioşi, adică 
Sfânta Biserică.11  

În această familie mare, Biserica, creştinii au pe Dumnezeu ca Tată 
şi pe Apostoli, apoi membrii ierarhiei sacramentale, ca părinţi. De aceea, cei 
botezaţi de Sf. Pavel poartă numele de „adevăraţi fii” (I Tim. 1, 2; Tit. 1, 4) 
adică fii legitimi, spre deosebire de cei nerecunoscuţi sau nelegitimi.12 
Pentru un părinte, fiul său este o comoară inestimabilă şi niciodată o cauză 
pierdută, aşa cum priveşte Sf. Ioan Teologul pe tânărul botezat de el şi 
încredinţat spre creştere altui părinte, episcop al Antiohiei, un copil mai 
mare al Sf. Ioan. Sfântul a dovedit că este un adevărat părinte şi nu unul 
fals, văzând în copilul neascultător, o comoară de mare preţ. În acelaşi timp, 
părintele cel nou, în „casa” căruia copilul trebuia să devină şi el, la timpul 
potrivit părinte se grăbeşte să-l abandoneze ca pe „un om rău şi pierdut”.13 
Efortul Sf. Ioan pentru salvarea acestui tânăr, devenit între timp şeful bandei 
de tâlhari din munţii Antiohiei, este remarcabil: îl caută, punându-şi viaţa în 
primejdie şi aleargă după el, luptând cu slăbiciunile bătrâneţii şi îl strigă cu 
blândeţe: „Fiule, de ce fugi de mine, părintele tău, care nu-s înarmat şi mai 
sunt şi bătrân? Fie-ţi milă de mine, fiule, nu te teme! La tine mai sunt nişte 
nădejdi de viaţă. Am să mă aşez pentru tine înaintea lui Hristos. Dacă ar fi 
nevoie m-aş duce bucuros chiar şi la moarte pentru tine aşa cum a murit şi 
Mântuitorul pentru noi: pentru sufletul tău l-aş da bucuros pe al meu. 
Opreşte-te şi ai încredere! Hristos este Cel care m-a trimis”.14 

Până în veacul al IV-lea creştinii au simţit dragostea părintească din 
partea Sfinţilor Apostoli, apoi a preoţilor şi episcopilor vremii precum şi 
mijlocirea celor care deja trecuseră la Domnul. Această legătură este cu atât 

                         
10 Sintagma „părintele nostru Avraam”, atât de dragă evreilor  (Mt. 3, 9; Lc. 1, 73; F.Ap. 7, 
2) este folosită în cadrul epistolelor adresate creştinilor neevrei (Rom. 4, 12; Iac. 2, 21), în 
care Sfinţii Apostoli Petru şi Iacov includ şi adresanţii lor neiudei în această familie a lui 
Avraam. Astfel, Avraam este părinte al celor tăiaţi împrejur „dar nu numai al celor care 
sunt tăiaţi împrejur, ci şi care umblă pe urmele credinţei pe care o avea părintele nostru 
Avraam, pe când era netăiat împrejur” (Rom. 4, 12). 
11 „Că neamurile care nu căutau dreptatea au dobândit dreptatea, însă dreptatea din credinţă; 
iar Israel, urmărind legea dreptăţii, n-a ajuns la legea dreptăţii. Pentru ce? Pentru că nu o 
căutau din credinţă, ci ca din faptele Legii. S-au poticnit de piatra poticnirii, precum este 
scris: «Iată pun în Sion piatră de poticnire şi piatră de sminteală; şi tot cel ce crede în El nu 
se va ruşina»” (Rom. 7, 30-33). 
12 JOHN F. MACARTHUR, 1 Timothy in coll.  MacArthur New Testament Commentary, 
Moody Publishers, 9 1995, p. 6. 
13 EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria Bisericecască III, 23, 13 în PSB 13, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1987, p. 122. 
14 EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria Bisericecască III, 23, 17,  p. 123. 
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mai puternică cu cât cuvântul predicii este rostit şi auzit mai mult, căci „prin 
predică ridicăm sufletul deznădăjduit, smerim sufletul îngâmfat, prin predică 
lucrăm toate celelalte care ne ajută la însănătoşirea sufletului”.15 

Peste trei secole, credincioşilor care veneau la Biserică numai pentru 
predică, dar dispăreau în restul slujbei, sub pretext că se pot ruga şi acasă, 
Sf. Ioan le spune „poţi să te rogi şi acasă, dar nu te poţi ruga ca la Biserică, 
unde mulţimea Părinţilor este aşa de mare, unde glasurile se înalţă ca dintr-o 
singură inimă către Dumnezeu”.16  

Astăzi, în această mulţime mare a Părinţilor, Sfinţii Trei Ierarhi sunt 
părinţii şi învăţătorii vii ai creştinilor şi, întâi de toate, părinţii şi învăţătorii 
învăţământului teologic universitar. 
 
Exemplul personal al Sfinţilor Trei Ierarhi 
Sfinţii Trei Ierarhi nu ar fi putut fi buni părinţi dacă mai înainte de aceasta 
nu ar fi fost buni fii în familie, în Biserică şi în lume. 

Tânărul Vasile, născut la anul 330 în Cezareea Capadociei dintr-o 
familie care a dat alţi şase sfinţi, între care bunica Macrina, mama Emilia, 
sora Macrina şi fraţii Grigorie şi Petre, a respectat porunca a V-a cu 
sfinţenie  şi chiar dacă „a trăi ani mulţi pe pământ” (Ieş. 20, 12; Deut. 5, 16) 
nu înseamnă decât 49 de ani în cazul vieţii trupeşti a Sfântului Vasile, el 
trăieşte şi astăzi şi are mulţi urmaşi duhovniceşti. El şi-a cinstit părinţii 
trupeşti iar despre bunica sa mărturiseşte că „niciodată nu voi uita impresiile 
adânci pe care vorbele şi exemplele acestei femei le-au făcut asupra 
sufletului meu încă fraged”.17 

Sfântul Grigorie s-a născut puţin înaintea Sfântului Vasile, în 329 
probabil, în Arianz şi nimeni nu se îndoieşte de influenţa remarcabilă a 
mamei sale Nona în devenirea sa spirituală şi a tatălui Grigorie, episcop, 
înaintea sa în cetatea Nazianzului. Sfântul recunoaşte că „glasul” chemării 
divine se concretizează în hotărârea mamei sale de a-l făgădui lui 
Dumnezeu, asemenea nazireilor Vechiului Testament: „Eu am fost chemat 
din cea mai fragedă copilărie şi de la sânul mamei am fost aruncat 
Domnului şi încredinţat lui prin făgăduinţa mamei”.18 

                         
15 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Despre preoţie, 4, 3 în SFÂNTUL IOAN GURĂ DE 
AUR, SFÂNTUL GRIGORIE DE NAZIANZ, SFÂNTUL EFREM SIRUL, Despre preoţie, 
trad. Pr. Dumitru Fecioru, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004, p. 130. 
16 S. JOANNES CHRYSOSTOMI, De incomprehensibili Dei natura, 3, 6 în  Migne, PG 48, 
col. 725. 
17 Pr. MATEI PÂSLARU, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan, Tipografia 
„Episcopul Vartolomeiu”, Râmnicul-Vâlcii, 1937, p. 12. 
18 Pr. MATEI PÂSLARU, Sfinţii Trei Ierarhi…, p. 16. 
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Cu nimic mai prejos decât a celorlalţi doi, recunoştinţa Sfântului 
Ioan Gură de Aur faţă de mama sa Antuza, rămasă văduvă la doar 20 de ani, 
după ce îl născuse pe la 344 în Antiohia Siriei pe unicul său fiu, stârneşte 
admiraţia retorului Libaniu care exclamă de la înălţimea catedrei: Βαβαἰ, ἔφη, οἷὰι παρὰ  Χριστιανοῖς γυναῖκ͘ές είσι („Ce femei nobile există la 
creştini!”).19 

Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, „sunt trei cu numele şi 
cu fiinţa, dar unul cu credinţa şi cu dragostea. S-au născut din părinţi diferiţi 
şi în locuri diferite – unul în Cezareea, altul în Nazianz iar altul în Antiohia, 
dar toţi sunt fiii aceluiaşi Părinte, Tatăl cel ceresc”.20 Sunt fraţi prin credinţă 
şi părinţi unul altuia în acceptarea preoţiei. Au studiat în şcoli diferite, dar, 
ca studenţi, cunoşteau aceleaşi căi: şcoala şi biserica. „Ca teologi, au ajuns 
icoană de studenţi creştini, pildă peste veacuri”.21 

Sfinţii Trei Ierarhi au fost exemplari ca fii ai Bisericii, ascultători ai 
părinţilor spirituali, practicând rucodelia şi luptând pentru biruinţa 
adevărului de credinţă într-o vreme în care mulţi episcopi şi credincioşi 
deveniseră arieni sau semiarieni. Ca fii ai Bisericii ei i-au cinstit pe preoţii şi 
episcopii ortodocşi. Astfel, preotul Ioan laudă adeseori pe episcopul său 
Meletie pe care-l numeşte «tată» şi «învăţător».22 În acelaşi timp Sf. Vasile 
citează „tradiţia nescrisă a Părinţilor”, în ceea ce priveşte textele liturgice şi 
ritualul Sfintelor Taine.23 

La fel cum îi cinsteau pe episcopii şi preoţii ortodocşi din vremea 
lor, Sfinţii Trei Ierarhi cinsteau şi pe sfinţii care trecuseră din această lume. 
Se cunoaşte marea admiraţie a Sf. Ioan Gură de Aur pentru Vasul cel Ales 
(cf. F.Ap. 9, 15), Apostolul Pavel, pentru care a scris şapte cuvântări de 
laudă.24 „Acelaşi avânt şi suflu de pietate şi de veneraţie străbate şi celelalte 
cuvântări de laudă ţinute de Sf. Ioan la diferiţi mucenici antiohieni sau din 
alte părţi”,25 ca Sf. Meletie, Sf. Vavila, Sf. Mc. Iuventin şi Maximin, Sf. 
Pelaghia, Sf. Eustaţie etc.26 „Acelaşi lucru au făcut Sf. Vasile la Sfinţii 40 de 
Mucenici, Sf. Varlaam, Sf. Julita, Sf. Gordie, Sf. Mamant şi alţii precum şi 
                         
19 S. JOANNES CHRYSOSTOMI, Ad viduam juniorem, Migne, PG 48, 601. 
20 Arhid. prof. dr. CONSTANTIN VOICU, Sfinţii Trei Ierarhi şi cultura vremii lor, în 
„Altarul Banatului”, nr. 7-9/1994, p. 21. 
21 Arhid. prof. dr. C. VOICU, Sfinţii Trei Ierarhi …, p. 21. 
22 Pr. prof. IOAN G. COMAN, Actualitatea Sf. Ioan Gură de Aur (354-1954), în „Studii 
Teologice”, nr. 7-8/1955, p. 407. 
23 Diac. asist. ION BRIA, Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi, în „Studii Teologice”, 
nr. 1-2/1971, p. 76. 
24 Migne, PG 50, col. 473-513. 
25 Pr. prof. ENE BRANIŞTE, Sfinţii Trei Ierarhi în cultul creştin, în „Biserica Ortodoxă 
Română”, nr. 1-2/1958, p. 181. 
26 Toate aceste omilii se regăsesc în vol. 50 al colecţiei Migne, col. 513 ş.u. 
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Sfântul Grigorie de Nazianz în cinstea Sfinţilor Macabei, a Sfântului Ciprian 
sau a Sfinţilor Martiri în general”. 27 

Pentru că Biserica a fost înţeleasă ca o familie, mânăstirea, ca model 
de viaţă monahală, devine o altă familie, în care părinţii şi ucenicii lor trăiesc 
în comuniunea rugăciunii, a studiului şi a muncii,28 în relaţia părinte-ucenic 
iubirea copilului faţă de părinte său duhovnicesc, luminată de iubirea 
părintelui pentru ucenicul înţeles ca dar al lui Dumnezeu fiind mai 
adevărată decât în cazul familiei naturale.29 În mânăstire Părinţii tuturor 
teologilor drept-măritori au învăţat să trăiască viaţa desăvârşită de ucenici 
sau fii duhovniceşti şi s-au pregătit să fie adevăraţi părinţi şi sfinţi ai 
Bisericii. 

Şcolile înalte ale vremii la care au învăţat cei Trei mari Ierarhi şi 
Sfinţi Părinţi devin pentru o bună perioadă de timp a doua casă pentru 
aceştia. Nu şi-au judecat profesorii, ci dimpotrivă au avut doar cuvinte de 
laudă pentru ei şi pentru cultura elină, pe care au fost nevoiţi să o apere de 
cei ce voiau să o revendice ca fiind doar a lor. Sf. Grigorie de Nazianz îi 
răspunde lui Iulian Apostatul: „Dacă egiptenii, fenicienii şi evreii, de a căror 
cultură profităm, dacă locuitorii insulei Eubeea, luându-se după concepţia ta, 
ar ridica pretenţii de proprietate asupra descoperirilor lor, ca aparţinându-le 
numai lor, ce am face noi?”.30 

Şi Sfântul Vasile cel Mare aprecia în egală măsură cultura greacă, pe 
care o recomanda să fie luată cu discernământ de către creştini: „trebuie să 
luăm din literatura elină tot ce găsim bun, aşa cum albinele culeg din flori 
numai ceea ce le este de folos, şi cum noi înşine, culegând flori de trandafiri, 
ne ferim de ghimpi”.31 

Dascălii şi filosofii vremii care i-au avut ca ucenici pe Sfinţii Trei 
Ierarhi au vrut, pe rând, să-i lase ca urmaşi la catedrele cele mai înalte de 
cultură antică greacă. Deşi au fost ca nişte fii chiar şi pentru aceşti dascăli 
păgâni, ei n-au părăsit nicio clipă Biserica, ci au pus în slujba ei tot ce 

                         
27 Pr. prof. ENE BRANIŞTE, Sfinţii Trei Ierarhi…, p. 181. 
28 Diac. asist. I. BRIA, Teologie şi Biserică…, p. 76. 
29 Poporul ales cunoaşte o astfel de organizare în care toţi iudeii aveau conştiinţa 
apartenenţei la o viaţă familială extinsă, părintele unui trib fiind un lider important din 
trecut. Filiaţia faţă de Avraam, Isaac şi Iacov, mai apoi revendicarea moştenirii de la 
părintele David, sunt doar câteva repere ale unei astfel de construcţii sociale moştenite, în 
modul cel mai sublim, în viaţa Bisericii primare. Pentru problematica legată de familia şi 
societatea iudaică biblică a se vedea  Pr. dr. ION REŞCEANU, Familia în Vechiul 
Testament, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014. 
30 SF. GRIGORIE DE NAZIANZ, Cuvântarea a IV –a împotriva lui Iulian, I,107, Migne 
PG 35, col. 641-644. 
31 Arhid. prof. dr. C. VOICU, Sfinţii Trei Ierarhi …, p. 22. 
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acumulaseră în şcolile cele înalte, încreştinând totodată mare parte din 
învăţăturile dobândite. 

Au preluat această învăţătură şi au recomandat şi urmaşilor să se 
adape din comorile învăţăturilor laice. Atitudinea apofatică a Sfinţilor 
Părinţi conferă libertatea duhovnicească faţă de limbajul şi categoriile 
filosofice ale epocii lor.32 

De aceea cercetătorul Sfintei Scripturi are nevoie de o astfel de 
cultură profană. Sf. Vasile zice că „pentru a înţelege Sfânta Scriptură este 
bine să ne exercităm ochiul sufletului, ca pe nişte umbre şi oglinzi, asupra 
acelor cărţi care nu se deosebesc cu totul de Cartea noastră, asemănându-se 
întru aceasta cu cei ce se pregătesc pentru cariera armelor (…). Înainte de a 
da lupta cea mare, adică de a înţelege Sfânta Scriptură, este necesar să ne 
exersăm în mânuirea armelor culturii profane. Trebuie să intrăm în legătură 
cu poeţii, istoricii, oratorii şi cu toţi oamenii de la care ar putea rezulta 
oarecare folos pentru suflet”.33  

Astfel roadele exerciţiului pedagogic extraeclesial pot fi impropriate 
şi, mult mai important, pedagogia creştină poate împărtăşi celor din afara 
Bisericii sâmburele credinţei. „Imposibilitatea cuprinderii şi închipuirii 
adevărate a Divinului de către gândirea umană în baza Revelaţiei naturale 
(….) are un sens esenţialmente pedagogic”.34 Dumnezeu „ne învaţă să iubim 
cultura şi să luptăm împotriva ignoranţei, a obscurantismului”.35  

„O, de şi-ar domina cineva materia umilă fie călăuzindu-se ca de un 
pedagog vreme îndelungată de «filosofia» (faptelor)… făcându-şi meditaţie 
cât mai mult cu putinţă din privirea la cele de sus. …ştiu că nu e lucru sigur 
şi lipsit de primejdie fie să accepţi conducerea sufletelor, fie să te lansezi în 
teologie”.36 

Şi sufletul omului este principala ţintă a preocupărilor Sfinţilor Trei 
Ierarhi, pentru cultivarea căruia au cheltuit vieţile lor întregi, ca părinţi de 
suflete, preoţi şi învăţători ai lumii. 
 
Sfinţii Trei Ierarhi au fost şi sunt Părinţi 
În anul 363 Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan primesc chemarea la preoţie, cam 
în acelaşi timp, dar răspund diferit, conştientizând această mare 
responsabilitate ce revine preotului şi arhiereului lui Hristos. În virtutea 
prieteniei dintre ei, prietenie ridicată „la rangul de uneia dintre cele mai 
                         
32 Diac. asist. IOAN I. ICĂ, Teologie şi teologi după Sfântul Grigorie de Nazianz, în 
„Mitropolia Ardealului”, nr. 1/1989 p. 54. 
33 Arhid. prof. dr. C. VOICU, Sfinţii Trei Ierarhi …, p. 23. 
34 Diac. asist. IOAN I. ICĂ, Teologie şi teologi…, p. 45. 
35Arhid. prof. dr. C. VOICU, Sfinţii Trei Ierarhi …, p. 21. 
36 Diac. asist. IOAN I. ICĂ, Teologie şi teologi…, p. 52. 
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preţioase virtuţi”, Sf. Grigorie îl îndeamnă pe prietenul său Vasile să accepte 
hirotonia. Tot atunci el îşi va justifica fuga de preoţie într-o lucrare 
memorabilă, arătând că preotul teolog şi părintele spiritual „are misiunea de 
a înţelege, comunica şi interpreta învăţăturile Bisericii”.37 Pentru Sf. Ioan 
Gură de Aur, experienţa altarului este un eveniment unic, dumnezeiesc, plin 
de sfinţenie şi măreţie, întrucât pe Sfânta Masă preotul atinge pe Iisus 
Hristos proslăvit”.38 

În cele din urmă, toţi cei trei primesc Taina Preoţiei în toate cele trei 
trepte: diacon, preot şi episcop. Astfel, „pentru a-şi împlini menirea, 
Dumnezeu îi urcă pe cele mai înalte scaune episcopale ale lumii. Pe Vasile, 
pe scaunul episcopal al Cezareei Capadociei, iar pe Grigorie şi Ioan pe 
scaunul episcopal din capitala lumii, pe scaunul de la Constantinopol. Îi urcă 
pe aceste scaune, ca de la înălţimea lor să răspândească lumina cunoştinţei 
lor până departe, până peste veacuri, până la noi”.39 

Puterea de a fi părinţi o primesc preoţii la hirotonie, iar datoria grijii 
părinteşti faţă de păstoriţi este evidentă. „Ca şi cum ar fi tatăl tuturor 
oamenilor, aşa se apropie preotul de Dumnezeu, rugându-se să se stingă 
războaiele de pretutindeni, să înceteze tulburările şi cerând, atât în 
rugăciunile din casă cât şi în rugăciunile din Biserică, pace, an îmbelşugat, 
izbăvire grabnică de toate necazurile ce supără pe fiecare”.40 

Este sigur că aceşti Trei Sfinţi nu au pregetat nicio clipă pentru 
ajutorarea fiilor duhovniceşti din vremea în care au trăit, rugându-se şi 
acţionând cu vocaţie de martir şi de părinţi iubitori pentru copiii aflaţi în 
primejdie. Sf. Grigorie Teologul, supranumit Vulturul Rănit,41 „întruparea  
prin excelenţă a ceea ce înseamnă teologia şi teologul”,42 îşi asumă cu 
responsabilitate acest statut de părinte al teologilor: „O, de şi-ar domina 
cineva materia umilă fie călăuzindu-se ca de un pedagog vreme îndelungată 
de «filosofia» (faptelor)… făcându-şi meditaţie cât mai mult cu putinţă din 
privirea la cele de sus. …ştiu că nu e lucru sigur şi lipsit de primejdie fie să 
accepţi conducerea sufletelor, fie să te lansezi în teologie”.43 

La fel face şi Sfântul Ioan Gură de Aur ca părinte al păstoriţilor săi şi 
nu numai. „Dragostea hrisostomică de om este, desigur, şi reacţiunea 

                         
37 Diac. asist. I. BRIA, Teologie şi Biserică…, p. 78. 
38 Diac. asist. I. BRIA, Teologie şi Biserică…, p. 79. 
39 Arhid. prof. dr. C. VOICU, Sfinţii Trei Ierarhi …, p. 22. 
40 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Despre preoţie VI,4, p. 169. 
41 A se vedea STELIANOS PAPADOPOULOS, Vulturul rănit. Viaţa Sfântului Grigorie 
Teologul, trad. Pr. Constantin Coman; Diac. Cornel Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002. 
42 Pr. lect. univ. Dr. ADRIAN BOLDIŞOR, Actualitatea Sfinţilor Trei Ierarhi, în 
„Mitropolia Olteniei”, nr. 1-4/2013, p.  248. 
43 Diac. asist. IOAN I. ICĂ, Teologie şi teologi…, p. 52. 
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promptă a unui suflet cinstit faţă de mizeria materială şi socială a unei mari 
părţi din locuitorii oraşelor Antiohia şi Constantinopol”.44  

Oprindu-ne doar la un singur exemplu de jertfelnicie, întâlnită în 
mod natural doar la mama gata să moară ca să-şi salveze puiul, în 387, în 
primul an de preoţie în Antiohia, Sfântul Ioan Gură de Aur a rămas 
împreună cu credincioşii înfricoşaţi de posibilele represalii din partea 
împăratului. Nu şi-a părăsit credincioşii, copiii săi de atunci şi nu i-a lăsat 
orfani, chiar dacă a trebuit să înfrunte autorităţile vremii, să sufere ocara, 
bârfa sau exilul celor ce trebuiau, şi ei, să se comporte ca nişte fii adevăraţi. 

Ca adevăraţi părinţi ai credincioşilor, Sfinţii Trei Ierarhi au pătruns 
adânc în viaţa spirituală a păstoriţilor, slujind cu timp şi fără timp (II Tim. 4, 2), 
cu osteneală doar ca să pună în valoare talentul, erudiţia în scopul creşterii 
duhovniceşti a credincioşilor.45 Slujirea omului „pentru şi în numele lui 
Dumnezeu şi pe Dumnezeu prin om”.46 
 
Cum răspund Sfinţii Trei Ierarhi la problemele actuale?   
Sfinţii Trei Ierarhi au experimentat, la nivel personal cultura şi frământările 
vremii, reuşind să impună „un model privind relaţia ideală şi constructivă 
între cultură, trăire şi slujire”.47 Biserica era prigonită mai mult atunci decât 
acum: prigoane din exterior, erezii din interior iar păgânii, imigranţi sau nu, 
semănau teroare în jurul lor, mânaţi de instincte barbare.48 Lupta a fost dusă 
„până la sânge” (Evr. 12, 4), în primul rând prin studiu şi asceză. Părinţii 
cercetează cultura şi învăţătura duşmanilor Bisericii, înţeleg motivele 
acestor oameni, păgâni sau eretici şi culeg armele ca să-i lovească, să-i 
rănească cu dragostea lui Hristos. 

În faţa Sfântului Altar şi a semenilor Sfinţii Trei Ierarhi au slujit cu 
jertfelnicie pentru „naşterea” prin credinţă a multor copii duhovniceşti şi 
buna creştere prin „hrană” şi „Cuvânt” a celor care îi cunoşteau deja ca 
părinţi. Goţilor le-au încurajat strădaniile de a deveni creştini, de a cunoaşte 

                         
44 Pr. prof. I. G. COMAN, Actualitatea Sf. Ioan Gură de Aur…, p. 403. 
45 Arhim. prof. VASILE MIRON, Chipul preotului ortodox reflectat în opera teologică şi 
pastorală a Sfinţilor Trei Ierarhi, în „Studii Teologice”, nr. 3-4/1997, p. 57. 
46 Pr. lect. CONSTANTIN N. GALERIU, Valori permanente în viaţa şi opera Sfinţilor Trei 
Ierarhi, în „Studii Teologice”, nr. 1-2/1975, p. 122. 
47 Pr. lect. dr. TACHE STEREA, Actualitatea gândirii teologice a  Sfinţilor Trei Ierarhi la 
sfârşit de mileniu, în „Studii Teologice”, nr. 1-2/1999, p. 132. 
48 Luptând împotriva ereziilor, Sfinţii Trei Ierarhi „au reuşit să depăşească caracterul 
substanţialist al gândirii elenistice, fie că era vorba de aristotelism, fie de platonism, pe care 
le cunoşteau ca nimeni alţii, şi au făurit pentru prima dată în istoria culturii umane 
conceptul de persoană, pe care l-au aşezat la temelia învăţăturii lor despre Sfânta Treime”. 
Pr. Prof. Dr. DUMITRU POPESCU, Teologie şi cultură, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993, 
p. 9.  
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Cuvântul lui Dumnezeu din Scriptura tradusă pentru prima dată integral  pe 
teritoriul ţării noastre, au recomandat citirea Bibliei traduse de Ulfila chiar 
în capitala imperiului şi, nu în ultimul rând, au purtat grijă de sfintele 
moaşte ale Sfântului Sava Gotul ca să nu cadă pradă rătăcirii vremelnice din 
această zonă.49 În calitatea sa de patriarh al Constantinopolului, Sf. Ioan 
Gură de Aur repartizase goţilor Biserica Sf. Pavel din Constantinopol ca să 
slujească în limba lor; „el însuşi asista uneori la adunările lor de cult, iar la 
Paştele anului 399 rosteşte în acea biserică o frumoasă predică despre 
chemarea păgânilor la creştinism, tradusă pe loc de un tălmaci în limba 
gotică”.50 

„Ceea ce a impus şi impune pe Sf. Ioan oamenilor din afara Bisericii 
a fost şi este profunda sa dragoste faţă de om, clasicismul operelor sale şi 
spiritul său practic”.51 Această armă a cuvântului a dat-o şi fiilor săi 
duhovniceşti peste veacuri, arătând ce foloase are pentru preot. El „are în 
mâinile sale puterea cuvântului cu care încălzeşte sufletul şi cu care vindecă 
păcatul”.52 

Durerea părintelui este mult mai mare atunci când fiul său se 
rătăceşte şi cade pradă neascultării. Şi câţi fii neascultători au avut Sfinţii 
Trei Ierarhi de-a lungul timpului! Adelfie, unul din fiii duhovniceşti ai Sf. 
Grigorie, „fiu de boier, cu multe pământuri şi case. Trăia la Navila, aproape 
de Nazianz. Venea şi se sfătuia cu Grigorie. Acum însă nu mai apăruse de 
multă vreme”.53 Aflând de la Eupraxie felul cu totul deplorabil în care fiul 
său duhovnicesc trăia, „Grigorie plecă fruntea. Era înecat în ruşine. Fiul lui 
duhovnicesc… Oare nu putea Adelfie să se căsătorească? Ce nevoie era să 
ajungă slujitor de cele sfinte?... I-a scris numaidecât lui Adelfie o epistolă 
mustrătoare şi aspră, iar seara a început a se ruga pentru el, ca Dumnezeu să-i 
dea pocăinţă, să se slobozeancă de patimă, să înceteze sminteala”.54  

Chiar dacă astăzi ar fi căderi, asemănătoare celei a lui Adelfie, 
Sfinţii Trei Ierarhi s-ar ruga cu aceeaşi intensitate după ce mai înainte ar 
trimite o scrisoare mustrătoare. Vorbirea despre Dumnezeu, teologhisirea, 
nu trebuie întreprinsă de oricine, oricând sau cu cuvinte nepotrivite. Cel ce 
se pregăteşte să slujească lui Dumnezeu ca preot este chemat să fie nu 
numai un liturghisitor şi iconom al Tainelor (cf I Cor. 4, 1) şi păstor al 

                         
49 Pr. lect. dr. CONSTANTIN BĂJĂU, Sfinţii Trei Ierarhi, în „Analele Universităţii din 
Craiova”, seria Teologie, an V (2000), nr. 6, p. 99. 
50 Pr. prof. ENE BRANIŞTE, Sfinţii Trei Ierarhi…, p. 183. 
51 SFÂNTUL GRIGORIE DE NAZIANZ, Discurs IV. 24; Pr. prof. I. G. COMAN, 
Actualitatea Sf. Ioan Gură de Aur…, p. 403. 
52 Diac. asist. I. BRIA, Teologie şi Biserică…, p. 80. 
53 S. PAPADOPOULOS, Vulturul rănit, p. 295. 
54 S. PAPADOPOULOS, Vulturul rănit, p. 295. 
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sufletelor (F.Ap. 20, 28; Efes. 4, 11; I Pt. 5, 2), ci mai ales un vorbitor 
despre Dumnezeu, un teolog.55 

Sf. Grigorie, ca părinte al teologilor de astăzi, accentuează ideea că 
„vederea lui Dumnezeu sau contemplaţia este suprema cale de cunoaştere a 
teologului. Iar pentru a vedea pe Dumnezeu Însuşi, Domnul a pus o singură 
condiţie: curăţia inimii”.56 Sfinţii Trei Ierarhi „au ilustrat un adevăr subliniat 
cu insistenţă în toată gândirea răsăriteană şi anume, teologia nu se poate face 
în orice condiţie morală. Teologia înseamnă rugăciune, contemplaţie, 
asceză, studiu, experienţă liturgică, cunoaşterea omului şi a lumii”.57 

De vreme ce-i ştim de Părinţi pe Sfinţii Trei Ierarhi, recunoaştem 
genele sfinţeniei şi ale teologiei în fiinţa noastră spirituală, suntem conştienţi 
de moştenirea teologică pe care ne-au lăsat-o dar şi faptul că ne aşteaptă, la 
fel de vii şi veghetori, ca să ne ridicăm pe treptele curăţiei şi slujirii lui 
Hristos pentru mântuirea noastră şi a semenilor. 

Avem credinţa că studenţii teologi vor simţi mereu însoţirea şi 
purtarea de grijă a Părinţilor Sfinţi şi Ierarhi: Sfântul Grigorie, pe băncile 
şcolii, ca model şi sprijin pentru cunoaşterea lui Dumnezeu; în timpul slujirii 
liturgice, ca preoţi, icoana Sfântului Ioan Gură de Aur şi a Sfântului Vasile 
se vede doar ca fereastră către şi dinspre cer. Deşi nevăzuţi, vor fi alături cu 
părintească dragoste şi dincolo de uşa Bisericii, în lume, unde trăiesc 
oameni săraci, bolnavi şi singuri, plini de bubele păcatelor, cu mâna întinsă 
după ajutorul spiritual şi material. Misiunea fiecăruia „nu se rezumă numai 
la înfrumuseţarea chipului său ca model de urmat pentru păstoriţii săi, ci 
cuprinde printre altele şi modelarea şi ocrotirea sufletelor încredinţate lui, 
pentru care va da socoteală în faţa Dreptului Judecător”.58 

Prin credinţa puternică, viaţa curată şi faptelor bune, teologul ajunge 
asemenea Sfinţilor Trei Ierarhi, un făclier al inimilor şi o pildă de înălţare 
neîntreruptă pe treptele virtuţilor creştine.59 Dar vocaţia fiilor este aceea de a 
deveni la vremea potrivită la rândul lor părinţi. Părinţii nasc părinţi pentru 
noile generaţii. Studentul teolog, părintele de mâine, are datoria să aducă 
                         
55 Sfântul Grigorie de Nazianz, fugind de preoţie, descoperă înălţimea acestei mari slujiri de 
conducere şi îndreptare a credincioşilor, „lucru mare şi covârşitor”: „Trebuie să fiu eu mai 
întâi curat şi apoi să curăţ şi pe alţii. Să fiu eu lumină, ca să luminez pe alţii. Să fiu eu 
aproape de Dumnezeu, ca să apropii pe alţii. Să fiu eu sfânt, ca să sfinţesc pe alţii”. 
SFÂNTUL GRIGORIE DE NAZIANZ, Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont, LXXI, în 
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, SFÂNTUL GRIGORIE DE NAZIANZ, SFÂNTUL 
EFREM SIRUL, Despre preoţie, p. 265. 
56 Diac. asist. IOAN I. ICĂ, Teologie şi teologi…, p. 53. 
57 Diac. asist. I. BRIA, Teologie şi Biserică…, p. 82.. 
58 Pr. lect. dr. NICOLAE CHIFĂR, Preoţia în concepţia Sfinţilor Trei Ierarhi, în „Teologie 
şi Viaţă”, nr. 8-10/1994, p. 13. 
59 Arhim. prof. V. MIRON, Chipul preotului…, p. 59. 
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bucuria cunoaşterii lui Dumnezeu pentru cei ce le vor fi copii întru 
Hristos.60  

Prin părinţii de acum ne bucurăm de rugăciunea, cuvântul, 
binecuvântarea şi mijlocirea Sfinţilor Trei Ierarhi, după felul în care Sf. Ioan 
mărturisea despre Flavian, urmaşul lui Meletie pe scaunul de Antiohia: 
„când s-a arătat dascălul nostru şi a luat în mâini conducerea Bisericii, a 
făcut să se împrăştie, ca norul, toată tristeţea aceea şi toată mâhnirea a 
pierit… ca şi cum fericitul episcop de mai înainte ar fi înviat din raclă şi s-ar 
fi suit din nou pe scaun”.61 
 
Concluzii 
Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de 
Aur au fost şi sunt părinţi ai creştinilor, dar mai ales ai celor ce studiază 
teologia ca să devină preoţi, dascăli şi părinţi ai teologilor de mâine. 
Mântuitorul i-a adus pe oameni atât de aproape de Dumnezeu încât au 
putut să-L numească „Tatăl nostru” pe Tatăl Său. Sfinţii Apostoli, ca să 
trezească în ucenicii săi sentimentul de popor al lui Dumnezeu le-a atras 
atenţia că ei sunt şi fiii lui Avraam, moştenitori ai făgăduinţelor date 
acestuia, după măsura credinţei lor. 

Marea familie a lui Dumnezeu s-a întregit prin persoana şi lucrarea 
Sfinţilor Trei Ierarhi, modele de fii, modele de părinţi şi învăţători ai fiilor şi 
ai părinţilor din toate timpurile. Patriarhul Ioan al Evhaitelor certifică pentru 
toţi creştinii că Sfinţii Trei Ierarhi sunt vii, egali şi veghetori la creşterea 
celor ce studiază teologia. Chiar dacă nu s-ar mai arăta şi altă dată ca să 
împace pe creştini şi să-i îndemne la cunoaşterea adevărată, prin opera lor şi 
prin efectele acestei opere uimitoare produse în milioane de suflete de-a 
lungul multor generaţii, Sfinţii Trei Ierarhi sunt părinţii vii şi actuali ai 
studenţilor teologi, ai dascălilor de teologie, ai preoţilor, profesorilor şi 
creştinilor drept-măritori de astăzi, de ieri şi de mâine. De asemenea, oricine 
este numit astăzi „părinte” în Biserică poartă în sufletul său genele sfinţeniei 
moştenite de la Părinţii Sfinţi Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de 
Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur. 

                         
60 Tânărul priveşte cu mult interes „naşterea” noilor săi părinţi. Sf. Ioan Gură de Aur 
cunoscuse dramatismul pierderii „părintelui” său Meletie al Antiohiei (360-381) pentru care 
mărturiseşte că „eram cu toţii în mare încurcătură şi mare grijă. De aceea şi plângeam de ni 
se frângea inima, că nu mai aveam nădejde că pe scaunul acesta va urma un bărbat 
asemenea lui”. Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, „Omilia rostită când a fost hirotonit preot, 
către sine, către episcop şi către mulţimea de popor”, în  SFÂNTUL IOAN GURĂ DE 
AUR, SFÂNTUL GRIGORIE DE NAZIANZ, SFÂNTUL EFREM SIRUL, Despre preoţie, 
p. 204. 
61 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilia rostită… p. 204. 
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Abstract: The Holy three Hierarchs, Basil the Great, Gregory of Nyssa 
and John Chrysostom, the Parents of the Today Theologians 
Three Hierarchs are the parents for the current theologians, for the teachers 
of theology, for the priests, for the teachers and for the all Christians. Also, 
anyone who is called today "Father" inside the Church bears in his soul 
holiness genes inherited from the Fathers Saints Three Hierarchs. 
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Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea lumii. 
O mărturisire apofatică a apologeticii ortodoxe 

 
 

Arhid. Lect. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1 
 
Cuvinte Cheie: Cunoaşterea lui Dumnezeu, cunoaşterea lumii, mărturisire 

de credinţă, învăţătură dogmatică, apofatic, catafatic 
Keyword: The Knowing of God, the knowing of the world, faith confession, 

dogmatic teaching, apophatic, cataphatic  
 
În decursul existenţei sale, omul s-a raportat indispensabil „la ceva care-l 
depăşeşte, la o existenţă mult superioară existenţei sale”. Acest proces 
continuu de redescoperire ontologică a crescut progresiv spre adevăratul 
sens al cunoaşterii divine. Astfel, pornind de la concepţiile panteiste - 
generate de „misterium tremendum”, sau de motivarea cauzistică a 
existenţei sale - propagată mai apoi în deism, omul a ajuns cu ajutorul 
Revelaţiei dumnezeieşti, să descopere concret adevărata sa menire, aceea de 
a fi „după chipul” Stăpânului, spre potenţarea „asemănării” cu Acesta. El 
ajunge mai întâi să accepte „o existenţă raţională, alta decât a sa, superioară, 
nemăsurat de mare, care provoacă fulgerele şi furtunile pe mare, care 
cutremură pământul, face să rodească seminţele şi perpetuează viaţa. 
Această putere o numeşte Dumnezeu şi foarte adesea o multiplică, văzând în 
lume tot atâţia dumnezei, câte sunt şi puterile care îl impresionează”.2 Avem 
de-a face aşadar, spune teologul grec Ch. Yanaras, cu o „religiozitate 
antropocentrică”, în măsură să-l întărească pe om în slăbiciunile sale, să-i 
liniştească temerile. Dincolo de zgura unor simple şi ineficiente teorii, omul 
simte nevoia de mai mult. Caută ceva care să rezoneze cu vibraţia sa 
interioară, fiind împins tot mai mult spre descoperirea „adevărului şi setea 
după cunoaştere”. De aceea, dincolo de insuficienţa ipotezelor ştiinţifice,  
de conceptualitatea epuizabilă a filosofiei şi metafizicii, omul ajunge în cele 
din urmă „la o teologie, adică la o anumită vorbire despre Dumnezeu”.3 
Postulează o Primă Cauză sau Principiu al lumii, pe care o numeşte 
Dumnezeu. El este aşadar, Cauza în Sine (Ens a Se), care nu depinde de 
nimic altceva, liberă de orice determinare, început şi principiu al mişcării, 
care rămâne peste toate nemişcat.  

Această Cauză supremă a existenţei noastre nu rămâne nicidecum 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 CHRISTOS YANARAS, Abecedarul credinţei, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996, p. 13-14. 
3 IBIDEM, p. 15. 
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izolată într-o dimensiune transcedentală şi de nepătruns. Deşi imposibil de 
cunoscut cu mintea, ea se împărtăşeşte progresiv celui ce caută spre dânsa, 
activându-se prin participarea sa personală, în lumina Revelaţiei 
Supranaturale. Vorbind despre această lucrare perpetuă, Sfântul Grigorie 
de Nazianz subliniază „Că Dumnezeu există şi e cauza făcătoare şi 
susţinătoare a tuturor, ne învaţă vederea şi legătura naturală: cea dintâi 
privind cele văzute şi bine orânduite şi minunate şi, ca să zic aşa, mişcate şi 
purtate în chip nemişcat; a doua, deducând din cele văzute şi bine orânduite 
pe Conducătorul lor. Căci cum ar fi luat subzistenţă sau s-ar fi alcătuit 
acest univers, fără Dumnezeu, Care dă fiinţă tuturor şi le ţine pe toate? 
Fiindcă nici cel ce priveşte o chitară minunat întocmită şi buna ei armonie 
şi orânduirea ei, sau cel ce ascultă cântarea chitarei, n-ar putea să nu 
cugete la creatorul chitarei sau la cântăreţul din chitară, ci s-ar duce cu 
gândul la el, chiar dacă nu-l cunoaşte din vedere. Aşa ne este evident şi 
nouă Cel ce le-a creat pe toate cele făcute, le mişcă şi le conservă, chiar 
dacă nu-L cuprindem cu înţelegerea. Şi e foarte nerecunoscător cel ce nu 
înaintează până la capăt, urmând dovezile naturale”.4 

Din cele arătate, potrivit tradiţiei patristice, părintele profesor 
Dumitru Stăniloae concluzionează că: „o cunoaştere a lui Dumnezeu 
raţională sau catafatică şi una apofatică sau negrăită. Cea din urmă e 
superioară celei dintâi, completând-o pe aceasta. Prin niciuna din ele nu se 
cunoaşte însă Dumnezeu în fiinţa Lui. Prin cea dintâi Îl cunoaştem pe 
Dumnezeu numai în calitate de Cauză creatoare şi susţinătoare a lumii, pe 
când prin cea de a doua avem un fel de experienţă directă a prezenţei Lui 
tainice, care depăşeşte simpla cunoaştere a Lui în calitate de cauză, învestit 
cu unele atribute asemănătoare celor ale lumii. Aceasta din urmă se 
numeşte apofatică pentru că prezenţa tainică a lui Dumnezeu, exprimată de 
ea, depăşeşte putinţa de definire prin cuvinte. Dar această cunoaştere e mai 
adecvată lui Dumnezeu decât cunoaşterea catafatică”.5 
 
I. Experierea divinului în lumina credinţei şi învăţăturii ortodoxe 
Pentru că numai prin raţiune vederea omului nu poate pătrunde prea departe, 
posibilitatea concretă a cunoaşterii Ziditorului se singularizează, 
fundamentându-se existenţial pe latura sa duhovnicească. Această pornire 
nu poate fi generată decât printr-o raportare personală la Cauza despre care 
vorbeam mai sus. Iată de pildă că „evreii încep să vorbească cu Dumnezeu 
plecând de la un eveniment istoric concret: aproximativ o mie nouă sute de 

                         
4 Oratio XXVIII, Theologica, II, PG 36, col. 33. 
5 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă (TDO), vol. I, ediţia a II-a, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 115. 
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ani înainte de Hristos, în ţara Chaldeenilor, Dumnezeu Se descoperă pe Sine 
unui om, anume lui Avraam. Avraam îl întâlneşte pe Dumnezeu aşa cum 
întâlnim o persoană umană, o fiinţă cu care putem să dialogăm, să stăm 
faţă către faţă”.6 Interacţiunea lor nu se susţine teoretic, fiind departe de 
orice deducţie silogistică sau dovedire logică. Este experienţa unei relaţii 
fundamentată pe virtutea încredinţării că Dumnezeu rămâne totdeauna fidel 
promisiunilor făcute.  
 Ţinând cont de cei doi poli ai perceperii religioase (raţiune şi 
credinţă) putem distinge două direcţii, ca început al cunoaşterii lui 
Dumnezeu. Astfel, cei care acceptă existenţa lui Dumnezeu în virtutea 
propriilor convingeri raţionale, afirmându-L pe Dumnezeu ca „putere 
superioară” şi „Fiinţă supremă”, chiar dacă însoţesc „această certitudine 
intelectuală simplă cu unele obiceiuri «religioase» ... înlăuntrul lor există un 
profund agnosticism”. Pe de altă parte, cei care manifestă o credinţă-
încredere fundamentată istoric, „credinţa părinţilor”, „se încred în 
descoperirile lui Dumnezeu şi nu le este greu să mai accepte încă o 
intervenţie a Sa în viaţa oamenilor, de data aceasta în trup, în Persoana lui 
Iisus Hristos”.7 Prin urmare, dacă pentru gândirea raţionalistă noţiunile de 
dumnezeire şi întrupare nu sunt acordabile logic, în latura credinţei aceste 
elemente sunt indispensabile. De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne spune: 
„Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune, însă noi 
propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru 
neamuri, nebunie. Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini: pe Hristos, 
puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui 
Dumnezeu, socotită de către oameni nebunie, este mai înţeleaptă decât 
înţelepciunea lor şi ceea ce se pare ca slăbiciune a lui Dumnezeu, mai 
puternică decât tăria oamenilor”.8 

Apologetica Ortodoxă socoteşte credinţa ca fundament al 
mărturisirii raţional-duhovniceşti, făcută în duhul comunitar al Bisericii lui 
Hristos. Ea sesizează astfel trei trepte de cunoaştere, specifice lumii şi 
făpturilor lui Dumnezeu. „Perceperea lucrurilor sensibile reprezintă etapa 
cea mai de jos a receptării lumii şi a realităţilor ei, fiind, în formele ei 
primare, comună lumii animale. Cunoaşterea lucrurilor (conştiinţa) ar fi 
cea de a doua, specifică omului, fiinţă raţională, mod de înţelegere a lumii 
care decurge din puterea raţională cu care este înzestrat şi care presupune 
posibilitatea desprinderii unor înţelesuri mai înalte, inteligibile, din 
realităţile sensibile ale lumii şi din experienţa concretă a vieţii. Mai presus 

                         
6 CH. YANARAS, Abecedarul credinţei, p. 16. 
7 IBIDEM, p. 18. 
8 I Cor. 1, 23-25. 
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de acestea, şi într-o formă mult mai cuprinzătoare, este situată (cea de a 
traia) credinţa – înţeleasă ca viaţă, ca vedere şi înţelegere dincolo de 
înţelegerea obişnuită, o intuiţie spirituală ce cuprinde întreaga realitate”. 
Credinţa este aşadar „vedere mai presus de minte”, „vedere mai presus de 
înţelegere”, „vedere a inimii”, „forma cea mai cuprinzătoare de înţelegere, 
vederea cea mai profundă şi mai cuprinzătoare a lumii, adevărata 
cunoaştere, care vede lumea şi viaţa drept transformare în raport cu 
Dumnezeu, care este vederea celor nădăjduite, vedere proprie vieţii veşnice, 
modului transfigurat al existenţei omeneşti din Împărăţia lui Dumnezeu”.9 

Ca virtute teologică şi necesitate apologetică, credinţa este 
definită prin puterea sufletească a omului de a înţelege adevărurile de 
credinţă care depăşesc capacitatea sa raţională. Despre ea vorbeşte Sfântul 
Apostol Pavel în Epistola sa către Evrei: „Credinţa este încredinţarea celor 
nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute”.10 Credinţa creştină este o 
condiţie esenţială pentru mântuire. Ea reprezintă condiţia de conlucrare a 
omului cu harul divin şi răspunsul imediat pe care el îl dă la chemarea lui 
Dumnezeu. Patriarhul Avraam este un exemplu în acest sens, deoarece 
pentru promptitudinea răspunsului său, credinţa i-a fost socotită de 
Dumnezeu ca dreptate: „Precum şi Avraam a crezut în Dumnezeu şi i s-a 
socotit lui ca dreptate. Să ştiţi, deci, că aceia care sunt din credinţă, aceştia 
sunt fii ai lui Avraam. Iar Scriptura, văzând dinainte că Dumnezeu 
îndreptează neamurile din credinţă, dinainte a binevestit lui Avraam că se 
vor binecuvânta prin tine toate neamurile... Astfel că Legea ne-a fost 
călăuză spre Hristos ca să ne îndreptăm prin credinţă”.11 

Fără chemarea pe care Dumnezeu o adresează neamului omenesc, 
credinţa ar fi inexistentă. Nu ar mai putea fi un dar de sus, menit să 
întărească inimile. „Dar cum vor chema numele Aceluia în care încă n-au 
crezut? - se întreabă Sfântul Apostol Pavel - Şi cum vor crede în Acela de 
care n-au auzit? Şi cum vor auzi fără propovăduitor?”.12 Pe de altă parte, 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Nici credinţa nu este de la voi, căci de 
n-ar fi venit Hristos şi de nu ne-ar fi chemat, cum am fi putut noi să 
credem”.  

Fiind primită ca dar al Duhului Sfânt, credinţa se bazează pe relaţia 
cu Dumnezeu, aşa cum reiese din întâmplarea cu copilul lunatec pe care 
ucenicii nu l-au putut vindeca fără ajutorul Mântuitorului: „Dacă veţi avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: mută-te de 

                         
9 A. LEMENI (coord.), Apologetica Ortodoxă, vol. I, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 188. 
10 Evr. 11, 1. 
11 Gal. 3, 6-8, 24. 
12 Romani 10, 14. 
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aici dincolo, şi se va muta, şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă”.13 În 
consecinţă, virtutea credinţei s-a dovedit o condiţie primordială în 
vindecările pe care le-a săvârşit Mântuitorul, cazul femeii cu scurgere de 
sânge fiind grăitor în acest sens: „Iar Iisus, întorcându-se şi văzând-o, i-a 
zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit femeia din 
ceasul acela”.14 Alături de nădejde şi de dragoste, credinţa constituie 
epicentrul vieţii noastre pământeşti. Cu toate acestea, fără fapte, ea rămâne 
moartă şi fără finalitate.15  

Aşadar, credinţa este adeziunea liberă şi conştientă a omului la 
iubirea lui Dumnezeu şi este sădită în fiecare încă de la creaţie. Acceptarea 
sau respingerea ei rămâne la latitudinea fiecăruia şi se manifestă ca o 
practică a libertăţii. Prin credinţă omul poate accepta mai uşor realitatea 
adevărurilor dumnezeieşti, „iar dacă înaintează într-o viaţă tot mai curăţită 
de patimi, tot mai virtuoasă, ajunge, prin puterea Duhului Sfânt, şi la o 
experienţă a celor dumnezeieşti, care ne-au fost aduse aproape de Iisus 
Hristos”.16 
 
I.1. Experienţa biblică a cunoaşterii lui Dumnezeu  
Depăşind „prăpastia degenerării iraţionale şi a înşelătoriei lipsei de 
înţelepciune”, omul credincios îşi alimentează convingerile din mărturiile 
revelate ale Cuvântului Dumnezeiesc. Iată de ce, spre deosebire de Sfânta 
Scriptură, „Dumnezeu descoperă omului drept o realitate care poate fi 
obiectul unei anumite cunoaşteri. Dar cuvântul a cunoaşte, la autorii 
inspiraţi, nu se referă exclusiv la inteligenţă. Evreii consideră că gândim cu 
inima. A-L cunoaşte pe Dumnezeu ar însemna, mai exact a-L recunoaşte în 
actul de adorare, care pune în joc fiinţa totală a omului şi toate facultăţile 
sufletului său”.17  

Omul se poziţionează în faţa a două realităţi ontologice: Dumnezeu 
şi creaţia, care, în mod fundamental, este doar una singură – Dumnezeirea. 
Creaţia este drumul spre lucrarea şi împlinirea dumnezeirii „în chip”, spre 
desăvârşirea ca făgăduinţă primordială. De aici porneşte în fapt evaluarea 
ontologică a existenţei.18 Începutul acestei realităţi de credinţă şi cunoaştere 

                         
13 Matei 17, 20. 
14 Matei 9, 22. 
15 Cf. Iac. 2, 20: „Credinţa fără fapte este moartă”. 
16 N. CHIŢESCU, Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru facultăţi, vol. I, Ed. 
Renaşterea, Alba Iulia, 2008, p. 242. 
17 PAUL EVDOKIMOV, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană, traducere, 
prefaţă şi note de Pr. prof. univ. dr. Vasile Răducă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 45. 
18 „Făptura există pentru că participă la Dumnezeire”, afirmă teologul grec Nikos Matsukas. 
De la Aceasta, făptura îşi primeşte continuu fiinţa, însuşirile şi posibilităţile evoluţiei ei. 
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este în primul rând fundamentat scripturistic, exprimându-se pe de o parte 
„imposibilitatea radicală de cunoaştere a fiinţei lui Dumnezeu, chiar şi în 
Împărăţia cerurilor, iar pe de altă parte (că) fiinţa lui Dumnezeu se oferă 
ca obiect al contemplării fericite în veacul viitor”.19 

Prin urmare, cu privire la cunoaşterea lui Dumnezeu şi a făpturilor 
Sale, Sfânta Scriptură se exprimă în două feluri: negativ şi pozitiv. Din 
prima categorie fac parte cuvintele Psalmistului, care spune că „Dumnezeu 
şi-a pus întunericul acoperământ”.20 De asemenea, în Cartea Facerii, 
Dumnezeu îi spune lui Moise: „Faţa Mea însă de vrei să o vezi, că nu poate 
vedea omul faţa Mea şi să trăiască”.21 El îi acoperă faţa lui Moise cu mâna 
Sa, aşezându-l pe acesta în scobitura stâncii. Mai apoi, când vălul cel tainic 
al norului dumnezeiesc se ridică, Moise Îl vede pe Dumnezeu „doar din 
spate, fără să fi putut vedea faţa Sa. Mai există şi alte pasaje în Vechiul 
Testament (Jud. 6, 22; 13, 22, Is. 6, 5) care afirmă că nimeni nu Îl poate 
vedea pe Dumnezeu şi să rămână viu. Când Dumnezeu coboară de pe 
Muntele Sinai, în mijlocul unei văpăi, poporul a trebuit să meargă departe 
pentru a nu muri (Ieşire 19, 21). Sfântul Ilie îşi acoperă faţa cu mantia atunci 
când Dumnezeu i se arată (III Regi 19, 13)”.22  

O altă imagine vechi-testamentară cu valenţe transcedentale, 
întrebuinţată frecvent în mistica Părinţilor Orientali – în special de Sfântul 
Grigorie de Nyssa (în lucrarea Despre Viaţa lui Moise), este cea a „norului” 
din Psalmul 96, 2: „Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este 
temelia neamului Lui”. În dimensiunea sa apofatică, se arată printr-însul 
caracterul inaccesibil al naturii dumnezeieşti, acel misterium tremendum – 
întâlnit în filosofia religiilor. Pe de altă parte, într-o notă cu totul paradoxală, 
norul indică prezenţa lui Dumnezeu, prin asociere cu stâlpul de foc, care 
mergea înaintea poporului ales, după ieşirea acestuia din Egipt. S-ar putea 
spune că, prin intermediul acestui limbaj apofatic, norul – „descoperă 
prezenţa lui Dumnezeu în timp ce Îl ascunde”.23 

                                                               
Prin urmare se înţelege o singură realitate de sine existenţă, care se numeşte Fiinţă (on). 
Nefiinţa (creaţia) nu este de sine existentă, ci participă continuu la Fiinţă şi doar în acest fel 
există. Distincţia dintre Dumnezeire şi făptură, Fiinţă şi nefiinţă, este prima distincţie 
fundamentală pe care o face teologia patristică, care nu este separată în niciun fel de 
organica ei plasare în universul biblic” (N. MATSOUKAS, Teologie Dogmatică şi 
Simbolică, vol. II: Expunerea credinței ortodoxe, traducere de Nicușor Deciu, Ed. 
Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 32). 
19 PAUL EVDOKIMOV, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană, p. 46. 
20 Ps. 17, 13. 
21 Fc. 33, 20-23. 
22 VLADIMIR LOSSKY, Vederea lui Dumnezeu, traducere Maria Cornelia Oros, Ed. 
Deisis, Sibiu, 1995, p. 19-20. 
23 IBIDEM. 
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În Noul Testament găsim de asemenea referinţe cu privire la 
apofatismul cunoaşterii lui Dumnezeu. Un lucru este cert în acest sens, şi 
anume că principalul reper în procesul de creştere în cunoaşterea 
dumnezeiască este Persoana Fiului lui Dumnezeu Întrupat. Prin urmare, „pe 
Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul Cel Unul-Născut, Care este 
în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”24 şi totodată că „Nimeni nu 
cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, 
decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere”.25 Este evident 
deci că izvorul cunoaşterii desăvârşite coboară din sânurile Preasfintei 
Treimi, acolo unde, în virtutea unităţii de fiinţă, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh se 
cunosc Unul pe Altul şi se mărturisesc reciproc.  

Tot în sens apofatic, teologul rus Vladimir Lossky analizează şi cele 
două texte de la I In. 3, 1-2 şi I Co. 13, 12. În primul dintre ele: „Vedeţi ce 
fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi 
suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaşte, fiindcă nu L-a cunoscut nici pe 
El. Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat 
până acum. Ştim că dacă El Se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl 
vom vedea cum este”, ni se explică progresiv procesul de cunoaştere a lui 
Dumnezeu în virtutea filiaţiei dobândite în Hristos şi totodată în 
perspectiva sa eshatologică. Despre această vedere, afirmă teologul rus, 
ştim doar că „atunci când El se va arăta, noi vom fi aidoma Lui, căci Îl vom 
vedea aşa cum este El ... De fapt, textul pe care l-am citat pune vederea lui 
Dumnezeu înainte de toate, în legătură cu înfierea creştinilor, care sunt 
numiţi fiii sau copiii, iar mai apoi este pusă în legătură cu eshatologia 
creştină, cu manifestarea stării noastre filiale sau în relaţie cu manifestarea 
ultimă a lui Dumnezeu, la Parusie, deoarece cuvintele «când Se va arăta» 
pot fi traduse în ambele moduri. De asemenea, textul mai stabileşte o relaţie 
între vederea lui Dumnezeu şi arătarea de îndumnezeire a celor aleşi care 
devin «asemenea lui Dumnezeu»; el face aluzie la milostivirea şi iubirea 
divină care conferă creştinilor calitatea de fii ai lui Dumnezeu, cu tot ceea ce 
această calitate implică”.26 

Cel de al doilea text la care se referă Vladimir Lossky, este de la 
Sfântul Apostol Pavel, I Co. 13, 12: „Căci vedem acum ca prin oglindă, în 
ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi 
cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu”. Aici găsim aşezate 
laolaltă cele două tipuri de cunoaştere: catafatică şi apofatică. Sfântul 
Apostol sintetizează în acest sens procesul de devenire a omului credincios, 

                         
24 In, 1, 18. 
25 Mt. 2, 7. 
26 Ibidem, p. 22-23. 
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preocupat de descoperirea lui Dumnezeu în virtute, arătând totodată 
parcursul lui de la „vederea parţială” la „vederea desăvârşită”. Vladimir 
Lossky arată astfel că vederea parţială – ca în oglindă  „poate să semnifice 
manifestarea lui Dumnezeu în creaţia Sa, accesibilă şi neamurilor, acea 
«prezenţă nevăzută a lui Dumnezeu», care poate fi percepută prin 
contemplarea lucrurilor create (cf. Rm. 1, 19-20)”. Pe de altă parte, el 
socoteşte că  vederea „faţă către faţă” reprezintă modul desăvârşit al 
comuniunii cu Dumnezeu. Acest tip de vedere vine în opoziţie cu „vederea 
imperfectă, parţială a lui Dumnezeu”. În acest sens, Lossky face trimitere la 
Bossuet, care „ observă că cel care vede un obiect în oglindă nu îl vede «faţă 
către faţă» deoarece îl are în spatele său” şi de aceea, spune el, „este necesar 
să întoarcem ochii la oglindă pentru a vedea obiectul propriu-zis. Această 
interpretare este ingenioasă, dar nu trebuie să se uite că atunci când  
vorbeşte despre vederea faţă către faţă, Sfântul Apostol Pavel repetă 
expresia familiară a Bibliei în care faţă către faţă denotă întâlnirea cu 
Dumnezeu-Persoană”.27 Tot în virtutea experienţei personale/apofatice a 
cunoaşterii lui Dumnezeu, teologul rus integrează şi explică expresia 
„cunoaştere reciprocă prin iubire”.28   

În latura ei pozitivă sau catafatică, cunoaşterea lui Dumnezeu se 
leagă de numeroasele teofanii din Vechiul şi Noul Testament. În felul 
acesta, în urma unei arătări minunate, patriarhul Iacov mărturiseşte: „L-am 
văzut pe Dumnezeu faţă către faţă”;29 Moise, de asemenea, spune că „a 
văzut faţa lui Dumnezeu” şi că lumina dumnezeiască se reflectă pe chipul 
său;30 Iov năzuieşte că „îl va vedea pe Dumnezeu în ziua cea din urmă”.31 
Mântuitorul îi fericeşte pe „cei săraci cu duhul, căci aceia vor vedea pe 
Dumnezeu”,32 iar Sfântul Ioan Teologul învaţă în Cartea Apocalipsei că 
„slujitorii lui Dumnezeu vor vedea faţa Lui”.33 

                         
27 VLADIMIR LOSSKY, Vederea lui Dumnezeu, p. 23-24. 
28 „O astfel de cunoaştere-vedere, care presupune reciprocitate, exclude orice finalitate în 
vederea faţă către faţă a lui Dumnezeu. nu cauza finală este cea care determină iubirea, ci 
expresia acelei αγαπη care îşi aşteaptă desăvârşirea (to τελειον) în timpurile ce vor să 
vină” (IBIDEM, p. 24). 
29 Fc. 32, 30. 
30 Ieşire 33, 2; 34, 29. 
31 Iov 19, 25-26. 
32 Mt. 5, 8. 
33 cf. Apocalipsa 22, 4. În virtutea acestui fapt, teologul grec Nikos Matsoukas afirmă că 
„Teofaniile sunt evenimente dumnezeieşti, de factură istorico-mistică, care semnalează pe 
de o parte «distincţia dintre Creator şi creatură, Fiinţă şi nefiinţă, creat şi necreat» şi, pe 
de altă parte, statornicesc şi întăresc legătura (religare) dintre Dumnezeu şi om, 
conferindu-i un caracter «dinamic şi progresiv»... Astfel, Dumnezeu, deşi este incognoscibil 
după Fiinţa Lui (din moment ce este necreat şi stabileşte o legătură cu realităţile create), 
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II. Valorificarea raţional-duhovnicească a cunoaşterii lui Dumnezeu 
În decursul timpului, sub incidența păcatului strămoŞesc, capacitatea de 
cunoaŞtere a omului s-a diminuat. În felul acesta, „toată filosofia omenească 
se mişcă în cercul vicios al morţii şi mortalităţii, în care s-a scindat din 
cauza păcatului simţirea şi conştiinţa omului... De aceea, purtător de 
Dumnezeu fiind, Apostolul sfătuieşte cu înţelepciune: «Fraţilor, să nu vă 
răpească cineva cu filosofia şi cu deşarta înţelepciune, din predania 
omenească, după stihiile lumii, şi nu după Hristos»”.34 
Întruparea Mântuitorului Hristos a instaurat în lume „filosofia divino-umană 
sau filosofia experienţei divine”, după care trăieşte şi se conduce Biserica 
Sa. Noua şi mântuitoarea rânduială a Logosului Înomenit, căutată atât de 
mult în istoria neamului omenesc prin multiple teorii şi argumente de tot 
felul, se face cu adevărat lumină şi adevăr pentru „tot omul care vine în 
lume”. Din punct de vedere apologetic, adevărata cunoaştere sau 
mărturisirea cea ortodoxă a lui Dumnezeu şi a lumii se impune dintru 
început ca necesitate. Nu este de mirare faptul că astăzi, după atâtea lupte şi 
zbateri filosofice şi intelectuale, chiar şi „ştiinţa, care până mai ieri era un 
adversar înverşunat al creştinismului, a devenit astăzi aliatul lui, pentru că a 
început să bată la poarta transcendenţei şi să vorbească despre 
raţionalitatea creaţiei”. 

Preocupat îndeaproape de această temă, pe care o analizează din 
perspectiva cunoaşterii ortodoxe a lui Dumnezeu şi a făpturilor sale, pr. 
prof. Dumitru Popescu vorbeşte despre o depăşire a gândirii autonome, 
promovată greşit de gândirea scolastică Bisericii, propunând totodată o 
reevaluare a Apologeticii creştine sub raport raţional-duhovnicesc. 
Constată în acest sens că raţionalitatea zidirii dumnezeieşti, care a fost pusă 
în evidenţă de Sfinţii Părinţi ai Bisericii Răsăritene, „are o dublă importanţă 
pentru cunoaşterea lui Dumnezeu. Pe de o parte, ea depăşeşte o cunoaştere 
speculativă a lui Dumnezeu în om şi creaţie şi se rezumă la un joc 
intelectual teoretic, care subminează credinţa sau promovează 
indiferentismul religios. Raţionalitatea creaţiei atestă prezenţa imanentă a lui 
Dumnezeu în om şi creaţie. Pe de altă parte, această raţionalitate a creaţiei 
constituie mijlocul prin care Logosul Creator şi Mântuitor coboară către om 
pentru ca acesta să facă experienţa concretă şi reală a întâlnirii şi 
transfigurării lui în Hristos. Lucrul cel mai important pe care îl aflăm la 
părintele Justin Popovici este faptul că adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu 

                                                               
devine cognoscibil în mod dinamic după lucrări. Iar aceasta este numai lucrarea 
teofaniilor, care, în acest mod, devin punţi sau verigi care pun în legătură dumnezeirea cu 
creaţia” (NIKOS MATSOUKAS, Teologie dogmatică şi simbolică, vol. I, p. 41). 
34 Coloseni 2, 8. 
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are caracter existenţial”.35 
Dogmatica Bisericii Ortodoxe mărturiseşte foarte clar că, din punct 

de vedere teoretic, actul de cunoaştere a lui Dumnezeu poate fi evaluat sub 
trei coordonate: naturală, supranaturală şi din împrejurările concrete 
ale vieţii. Aşa se face că, în planul natural, descoperim pe Dumnezeu în 
calitatea Sa de Cauză creatoare şi susţinătoare a lumii, împlinind acest 
imperativ prin contemplarea raţională a cosmosului. Pe de altă parte, 
cunoaşterea supranaturală presupune descoperirile de care se 
împărtăşeşte omul aflat la limita raţiunii şi perceptelor sale naturale, în 
virtutea împlinirii comuniunii şi legăturii permanente cu Ziditorul său. Prin 
urmare, mărturisim că acest gen de cunoaştere, poziţionat mai presus de 
raţiune, „are în vedere pe Dumnezeu care se descoperă omului pe calea 
experienţei apofatice, exprimată în termeni catafatici, sau prin experienţa pe 
care o dobândeşte omul credincios din întâmplările vieţii” (D. Popescu, Iisus 
Hristos Pantocrator, p. 88). Din punct de vedere ortodox, toate aceste trepte 
de cunoaştere dumnezeiască nu au menirea de a genera o gândire autonomă, 
în interdependenţă cu planul dumnezeiesc, ci sunt zidite duhovniceşte pe 
convingerea că „Dumnezeu coboară către om, ca omul să se înalţe la 
adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu”. 

Iată prin urmare, că fiecare pas al cunoaşterii omeneşti se raportează 
la cuvintele Sfintei Scripturi, care rezumă magistral întregul nostru proces 
de căutare: „Şi aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine, Singurul 
şi adevăratul Dumnezeu, şi pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis”.36 
 
II.1. Cunoaşterea naturală sau catafatică 
Acest mod de cunoaştere a realităţilor dumnezeieşti se fundamentează pe 
raţionalitatea zidirii lui Dumnezeu. Acest lucru se găseşte confirmat în 
cuvintele Psalmistului: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea 
mâinilor Lui o vesteşte tăria”.37 Tăria, despre care aminteşte versetul, nu 
este altceva decât „orânduirea raţională a creaţiei, prin care Logosul ţine în 
existenţă toate cele create”.38 La rândul său, Sfântul Apostol Pavel afirmă: 
„Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din 
făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt 
de apărare”.39 Prin urmare, şi cunoaşterea naturală se împărtăşeşte 
supranatural, dată fiind tendinţa existenţială şi atracţia pe care omul o 
                         
35 Pr. prof. dr. DUMITRU POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
2005, p. 87. 
36 In. 17, 3. 
37 Ps. 18, 1. 
38 Pr. prof. dr. D. POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, p. 89. 
39 Rm. 1, 20. 
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manifestă permanent către Creatorul său. „Căci Dumnezeu care a creat cu 
înţelepciune orice natură şi a sădit tainic în fiecare dintre fiinţele raţionale 
facultatea primă a cunoaşterii despre El însuşi, ne-a dăruit nouă, oamenilor 
umili, ca un Stăpân a toate, dorinţa firii orientată spre El”.40  
 În concluzie, cunoaşterea naturală a lui Dumnezeu s-a sădit dintru 
început în firea făpturilor raţionale, pentru ca acestea să poată tinde în 
chip firesc spre Dumnezeu, prin ajutorul nemijlocit al harului Său. 
  
II.2. Cunoaşterea supranaturală sau apofatică 
Cunoaşterea apofatică a lui Dumnezeu este rodul Revelaţiei dumnezeieşti şi 
are, după cum am văzut mai sus, un caracter paradoxal. „La baza acestui 
caracter paradoxal, spune părintele Dumitru Popescu, se află noţiunea de 
persoană, care reflectă în ea taina naturii divine incomunicabile, dar care 
deschide fiinţa divină spre comunicare prin energiile necreate constituie 
baza teologiei catafatice, în timp ce incomunicabilitatea lui Dumnezeu după 
fiinţa Sa formează obiectul teologiei apofatice. Teologia apofatică este mai 
presus de teologia catafatică, care oscilează între aspectul afirmativ şi cel 
negativ al cunoaşterii lui Dumnezeu. Prin cunoaşterea apofatică avem 
experienţa directă a prezenţei tainice a lui Dumnezeu, care depăşeşte simpla 
lui cunoaştere raţională... Cunoaşterea apofatică caută să adapteze mintea 
omului la realităţile dumnezeieşti care depăşesc orice cuvânt, pentru ca 
omul să tindă spre asemănarea cu Dumnezeu în progresul lui spiritual şi 
moral. Cunoaşterea apofatică împiedică omul să-L transforme pe Dumnezeu 
în idol”.41 În consecinţă, putem spune că prin intermediul cunoaşterii 
apofatice, avem certitudinea că Dumnezeu nu poate fi limitat la simpla 
cunoaştere naturală a omului, ci dimpotrivă, mintea omului este aceea care 
se adaptează la realităţile comuniunii dumnezeieşti ale Sfintei Treimi.  
 
II.3. Raportul dintre cunoaşterea catafatică şi cea apofatică 
În ceea ce priveşte raportul dintre cunoaşterea catafatică şi cea apofatică, 
trebuie să menţionăm că nu poate fi vorba nicidecum despre o înţelegere 
separată a lor. Dată fiind importanţa datelor comune pe care le folosesc şi a 
modului în care interacţionează pentru împlinirea idealului vieţii creştine: 
„împreunarea cu Hristos spre dobândirea vieţii veşnice”, cele două tipuri de 
cunoaştere a lui Dumnezeu sunt complementare. În felul acesta, „cel care 
are o cunoaştere raţională a lui Dumnezeu şi-o completează cu cea 
apofatică, iar cel ce are o experienţă apofatică înaltă, când se exprimă, 
recurge la termenii celei raţionale... Afirmaţiile cunoaşterii catafatice a lui 

                         
40 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, 48, PG 91, col, 1361 AB. 
41 Pr. prof. dr. D. POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, p. 90-91. 
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Dumnezeu trebuie aprofundate prin cunoaşterea apofatică, în lumina lui 
Hristos ca Mântuitor. Pe de altă parte, cunoaşterea apofatică, atunci când 
vrea să se tălmăcească pe sine spre folosul duhovnicesc al credincioşilor, 
recurge la termenii cunoaşterii intelectuale, umplându-i mereu cu un înţeles 
mai adânc decât acela pe care îl pot reda noţiunile intelectuale”.42  

Pe de altă parte, dimensiunea apofatică a cunoaşterii lui Dumnezeu 
nu trebuie interpretată nicidecum în sens pietist. Dumnezeu este prezent în 
chip personal şi raţional în mijlocul făpturilor sale, guvernând şi împărăţind 
peste cele zidite ale Sale. Dacă este mai presus de minte şi de cuvânt, nu 
înseamnă că prezenţa Lui se detaşează complet de logica raţională a lumii, 
pe care o înduhovniceşte permanent prin energiile Sale necreate. De aceea, 
atunci când vorbim despre această prezenţă, trebuie să ţinem seama de 
caracterul ei dinamic. Ridicarea lui Dumnezeu peste lucrurile lumii „nu 
înseamnă dispariţia acestora, ci o ridicare prin ele dincolo de ele, în 
Dumnezeu ca Persoană care nu poate fi definită. Acesta este motivul 
principal pentru care apofatismul nu exclude o cunoaştere raţională a lui 
Dumnezeu, ci se completează reciproc”.43 De aceea, apofatismul rămâne o 
dominantă a Ortodoxiei, experiată permanent în viaţa Bisericii prin Sfânta 
Liturghie, Sfintele Taine sau Ierurgii, întărită şi dezvoltată permanent în 
lucrarea virtuţilor. În concluzie, „omul zidit după chipul lui Dumnezeu este 
menit să se înalţe spre asemănarea cu Dumnezeu prin puterea rugăciunii, 
ascezei şi filantropiei, ca să cunoască măreţia iubirii lui Dumnezeu faţă de 
oameni şi creaţie şi să o mărturisească faţă de semeni”.44 
 
III. Apofatismul cosmologic în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae 
În elaborarea „Dogmaticii” sale, părintele profesor Dumitru Stăniloae 
aşează analiza despre Cunoaşterea catafatică înaintea „Dogmei Sfintei 
Treimi”, în acord cu elaborarea clasică a celorlalţi dogmatişti. În felul 
acesta, printr-o „extindere a apofatismului divin asupra creaţiei”, părintele 
profesor încearcă să fundamenteze această realitate „pe extinderea Tainei lui 
Dumnezeu asupra omului şi a cosmosului, care sunt după chipul Lui”. 
Astfel, în virtutea atributului Său de „Lumină”, adică „Revelaţie”, „nici 
creaţia nu reprezintă doar o Taină, ci o realitate care poate şi trebuie 
cunoscută şi înţeleasă, dar totdeauna în relaţie nemijlocită cu 
Dumnezeu”.45 

                         
42 IBIDEM, p. 91-92. 
43 IBIDEM, p. 93. 
44 IBIDEM, p. 95. 
45 Pr. prof. dr. ŞTEFAN BUCHIU, Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui 
Stăniloae, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 103. 



176 
 

Abordarea acestui capitol de teologie dogmatică se fundamentează în 
gândirea pr. prof. Dumitru Stăniloae pe trei coordonate: 1. „raţionalitatea 
creaţiei” – concept preluat din teologia Sfântului Maxim 
Mărturisitorul, 2. hristocentrismul cosmologic – reprezintă viziunea 
proprie şi 3. dimensiunea pnevmatologică a cosmosului şi cea a 
energiilor necreate – pe care le împropriază din teologia Sfântului 
Grigorie Palama.  

Părintele profesor pleacă în elaborarea logicii sale cosmologice de 
cunoaştere a lui Dumnezeu de la identificarea fundamentului acestei 
cunoaşteri. Astfel, inversând cu bună ştiinţă ordinea tradiţională, întemeiată 
pe referatul biblic al creaţiei, el doreşte să sugereze prin aceasta uriaşa 
importanţă pe care Ziditorul o acordă omului şi universului. În acelaşi timp 
însă, se poate acredita ideea că a avut în vedere o mai accentuată valorizare 
a cosmosului, a materiei acestuia, care are un fundament şi o structură 
dată de raţiunile necreate” (ibidem, p. 105). Pe de altă parte, bunătatea 
lui Dumnezeu reprezintă prima relaţie dintre Creator şi creatură. „Lumea 
- spune părintele profesor D. Stăniloae - nu e însăşi puterea sau lucrarea lui 
Dumnezeu într-o existenţă distinctă de Dumnezeu, însă nu pot lua fiinţă şi 
subzista fără puterea şi lucrarea lui Dumnezeu. Totuşi, Dumnezeu dă lumii 
ceva de la Sine prin puterea şi lucrarea Sa”.46 Prin urmare, în mod natural 
această înţelegere tainică a creaţiei şi a omului, arată că, prin puterea actului 
creator, Dumnezeu nu aşează o barieră între creat şi necreat. La originea 
acestui fapt stă „bunătatea lui nelimitată, care trece peste deosebirile între 
creat şi necreat. Putinţa acestei bunătăţi dumnezeieşti e implicată de altfel 
chiar şi în faptul că prin lucrări necreate Dumnezeu poate da naştere 
unei lumi create”.47  

Analizând problematica raţionalităţii cosmologice din perspectiva 
Sfântului Maxim Mărturisitorul, părintele profesor arată că partea superioară 
a creaţiei, nevăzută, reprezintă în chip simbolic imaginea Bisericii lui 
Hristos. Organizarea şi statornicirea ei în iconomia dumnezeiască este girată 
de prezenţa permanentă într-însa a Logosului creator, atât înainte, cât şi 
după actul creaţiei, „până la sfârşitul veacurilor”. Cu alte cuvinte, atât 
creaţia, cât şi Biserica poartă pecetea Mântuitorului Hristos, Logosul 
înomenit. În acest context, „chiar dacă aceste raţiuni ale lucrurilor se cer 
descoperite şi înţelese de raţiunea umană, rămâne în ele un rest de taină, prin 
faptul că materia este purtătoare de spirit sau este purtată de spirit, 
arătându-şi tot mai mult virtuţile sădite în ea de Dumnezeu. Această acţiune 

                         
46 Pr. prof. Dumitru STĂNILOAE, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Opere Complete V, 
Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 234. 
47 IBIDEM, p. 236. 
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a omului de a descoperi raţionalitatea lucrurilor are atât un aspect catafatic, 
de sesizare a înţelesurilor sădite de Raţiunea supremă în ele, cât şi unul 
apofatic, de sesizare a relaţiei tainice prin care lucrurile individuale, dar şi 
cosmosul întreg sunt atârnate de Logosul creator şi proniator”.48 
 
IV. Mărturisire, martiriu şi viaţă ascetică în Apologetica Ortodoxă 
Biserica Ortodoxă şi-a fundamentat dintru începuturile sale măturisirea pe 
exemplul vieţii martirice. Aşa se face că, în integritatea mesajului transmis, 
„Apologetica Ortodoxă nu poate fi concepută fără martiri şi martiriu”. În 
dimensiunea apofatică a existenţei lor, paradoxal opusă realităţilor din viaţa 
socială, martirul exprimă la modul cel mai înalt libertatea în Duh şi Adevăr. 
„El depăşeşte determinismul istoric, dând mărturie despre o putere pe care 
o dobândeşte firea omenească pătrunsă de harul lui Dumnezeu, o putere 
care trece pe om dincolo de robia puterilor acestui veac, unde stăpânitorii 
lumii rămân prizonierii propriilor himere”.49  

Dimensiunea existenţei martirice este una euharistică, care transpune 
şi evaluează existenţa Bisericii în perspectivă eshatologică. În condiţiile în 
care dimensiunea socială a vieţii pământeşti se diluează în planul orizontal 
al lumii, subjugată de o ideologie consumistă, materialistă şi secularizată, 
perspectivele apologeticii creştine nu pot însuma decât o perspectivă 
martirică. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea lumii devine scop al 
unui martiriaj fără de sânge, identificat teologic cu dimensiunea ascetico-
mistică a vieţii bisericeşti. În felul acesta, putem vorbi despre un caracter 
permanent actual al vieţii şi mărturisirii martirice în plan apologetic. „Mai 
ales acolo unde lumea este orientată către idealul bunăstării materiale, 
mucenicia, ca expresie deplină a unei vieţi dăruite lui Dumnezeu şi a jertfei 
supreme, are implicaţii mărturisitoare deosebit de preţioase şi actuale, 
trimiţând în mod direct către o viaţă eclesială autentică. În plus, modul cum 
martirii au inspirat, după încetarea persecuţiilor, monahismul, prin 
mărturisirea credinţei adevărate până la capăt, prin dăruirea lor totală, 
inspiră şi astăzi calea unei vieţi lăuntrice, dăruite tainic lui Dumnezeu. Nu 
martiriul sângeros, ci cel trăit cotidian şi consecvent prin stăruinţa de a 
dobândi viaţa întru Hristos, de a muri faţă de duhul lumii pentru a învia la 
existenţa înnoită întru Hristos este de maximă actualitate”.50 

Analizat în dimensiunea sa autentică, martiriul Bisericii creştine 
reprezintă experienţa morţii hotărâte prin credinţă, ca mărturie fidelă a 
dragostei pentru Hristos. Lucrarea de mărturisire a mucenicului se face 

                         
48 Pr. prof. dr. ŞTEFAN BUCHIU, Cunoaşterea apofatică ..., p. 110. 
49 A. LEMENI, Apologetica Ortodoxă, p. 122. 
50 IBIDEM, p. 123. 
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întotdeauna înaintea celor necredincioşi şi este plină de harul Duhului Sfânt. 
„Momentul central al vieţii martirului - spune IPS Părinte Irineu Popa - 
Mitropolitul Olteniei, este acela al mărturisirii lui Hristos în inima sa şi în 
faţa lumii dezlănţuite asupra lui, mărturisire ce este lucrarea Duhului 
Sfânt în adâncurile sufletului său preaplin de Dumnezeu. Este cunoscută, în 
acest sens, intensitatea iubirii jertfelnice a martiriului prin râvna şi 
cuvintele pronunţate înaintea persecutorilor. Acestea fac proba unei 
experienţe intime în comuniune de iubire cu Dumnezeu şi cu oamenii”.51 

În plan liturgic, mărturisirea apologetică a martirului îmbracă mistic 
existenţa Bisericii. Mai mult decât un simplu exemplu de viaţă şi 
mărturisire, el este o anamneză vie, o memorie comunitară pe care se 
centrează viaţa Bisericii. Odinioară, în catacombe sau mai recent, în 
temniţele comuniste, Jertfa Euharistică se săvârşea pe piepturile martirilor 
acelor vremuri. Imaginea liturgico-mistică, desprinsă din rugăciunea 
Sfântului Policarp al Smirnei, este mai mult decât relevantă în acest sens: 
„Te binecuvântez că m-ai învrednicit de ziua şi de ceasul acesta, ca să am 
parte cu ceata mucenicilor la paharul Hristosului Tău, spre învierea vieţii 
de veci a sufletului şi a trupului, întru nestricăciunea Duhului Sfânt. Între 
care fă să fiu primit înaintea Ta astăzi, ca jertfă grasă şi bineplăcută, 
precum m-ai pregătit şi mi-ai descoperit şi împlinit, Dumnezule cel 
nemincinos şi adevărat”. Din alte exemple, însemnate cu litere de aur în 
Vieţile Sfinţilor, trupurile mucenicilor, la ceasul mărturisirii lui Hristos, sunt 
văzute ca făclii aprinse de focul euharistic, pâini coapte pe Altarul de Jertfă, 
daruri alese şi mai nepreţuite decât toate bogăţiile lumii.  

Suferinţa mucenicilor a fost ridicată de Biserică la cel mai înalt rang 
de cinstire. Mărturisirea lor a fost socotită ca „un botez care curăţă 
complet de păcate, realizând astfel, asemănarea cu moartea şi învierea lui 
Hristos... Mucenicii îşi dau viaţa în botezul lor, practicând în acest fel 
botezul sângelui. Dacă în botezul cu apă credinciosul primeşte iertarea 
păcatelor în botezul sângelui, martirul primeşte coroana vieţii veşnice din 
mâinile lui Hristos Însuşi. După acest botez, nimeni nu mai păcătuieşte”.52  

Momentul apologetic al mărturisirii făcute de mucenic angajează 
întreaga sa fiinţă în procesul de transformare a lumii. Dialogul purtat cu 
ighemonii nu însumează decât o singură alternativă: „converteşte-te sau 
ucide-mă!”. La ceasul supliciului, cuvintele sale se fac asemenea cuvintelor 
rostite de Mântuitorul Hristos înaintea lui Pilat din Pont. El îi vorbeşte 
călăului ca unui prieten, fără să-l urască. În felul acesta, el propune 

                         
51 IRINEU POPA, „Martiriul ca Jertfă Euharistică”, în Picu Ocoleanu, Radu Preda (editori), 
Viaţă liturgică şi ethos comunitar, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 15-16. 
52 IRINEU POPA, Martiriul ca Jertfă Euharistică, p. 23-24. 
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semenilor săi „un limbaj nou, capabil să vindece necredinţa, boala şi 
suferinţa pricinuită de păcat. De asemenea, vorbele sale determină spre o 
viaţă nouă şi ajută pe cel care se hotărăşte să se convertească şi să-i urmeze 
lui Hristos”.53 În toate pătimirile lor, ei s-au rugat permanent pentru cei care-i 
chinuiau şi nu puţini dintre aceştia au lăsat armele torturii şi s-au îndreptat 
spre Hristos. Ei se roagă neîncetat pentru întreaga omenire, se roagă pentru 
ca toţi să cunoaştem Adevărul, pentru ca întunericul să dispară şi lumina să 
triumfe. Pentru aceasta ei îmbracă haina cea strălucitoare a botezului 
sângelui şi devin ca o Euharistie adusă lui Dumnezeu. Pentru aceasta, 
Biserica îi păstrează ca o mulţumire, iar zilele lor de prăznuire sunt cele 
ale trecerii în Împărăţia lui Dumnezeu, adevărate zile de naştere în ceruri. 
Ei sunt primiţi în comuniunea sfinţilor fără să mai treacă pe la judecată, 
căci ne spune Psalmistul: „Că s-au mutat din moarte la viaţă şi de pe 
pământ la cer”, asemenea tâlharului de pe cruce, care a intrat cu Hristos 
în Rai.54 

Prin urmare, depăşind astfel logica planului pământec, ieşind din 
incidenţa păcatului, mucenicii sunt „singurii oameni luminaţi de iubirea lui 
Hristos la minte şi la chip”. În felul acesta, martirul se arată cu adevărat 
„purtător de Dumnezeu” (theophoros), transformându-şi întreaga viaţă într-un 
permanent „imitatio Christis”. Fără această logică existenţială, el nu ar fi 
suportat niciodată patimile şi suferinţele chinurilor. Martirul trăieşte această 
unire despre care Sfântul Apostol Pavel spune: „Nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte întru mine”. Deci, Dumnezeu trăieşte în fiecare martir. El 
este Cel care primeşte suferinţele şi împarte cununile mucenicilor în 
Împărăţia cea Veşnică, asemenea unui arbitru care îl remarcă pe alergătorul 
din arena credinţei, îl încurajează şi îl întăreşte să meargă după legea cea 
bună. 

În lupta martirică trebuie să avem în vedere o permanentă 
încrâncenare împotriva ispitelor diavoleşti. De fapt, prin suferinţele lor, 
martirii luptau împotriva diavolului, care căuta din răsputeri să rupă măcar o 
blasfemie din gura lor, zdruncinată de atâtea chinuri. El reuşeşte să 
depăşească toate încercările şi greutăţile vieţii, pentru că în inima sa deja s-a 
pogorât Sfânta Treime. El are mintea lui Hristos, aflându-se într-o 
permanentă stare de jertfă, într-o permanentă stare de ardere de tot căci 
nu mai rămâne nimic din el care să fie pentru sine.  
 
V. Mărturisirea apofatică a Apologeticii Ortodoxe 

                         
53 IBIDEM, p. 24. 
54 IDEM, Răspunsuri duhovniceşti: Martirul are mintea lui Hristos, în Ziarul Lumina, 26 
octombrie 2010 
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În virtutea acestor realităţi de credinţă, Apologetica Ortodoxă nu separă 
niciodată „contemplaţia – theoria” de simţirea inimii. Efectele dezastruoase 
ale unei astfel de încercări, au fost lămurite odată pentru totdeauna de 
Sfântul Grigorie Palama, în teologia sa despre energiile necreate. În 
controversa cu Varlaam, care separa artificial deducţia raţională şi 
experienţa tainică, transformând teologia în speculaţie despre Dumnezeu, 
Sfântul Grigorie demonstrează că „Dumnezeu nu poate fi cunoscut doar pe 
cale raţională, ci, înainte de toate, printr-o cunoaştere spirituală sau 
duhovnicească directă, întemeiată pe existenţa energiilor necreate, care 
aduc pe Dumnezeu în sălaşul inimii omului, pentru ca omul să se înalţe spre 
Dumnezeu, pe calea purificării şi a desăvârşirii lui morale în Hristos, cu 
întreaga fiinţă”.55 

Dumnezeu este aşadar oceanul de taină pe care, oricât ar dori, omul 
nu poate să-l cuprindă cu mintea. Conştient de această neputinţă, atât de 
evidentă în împrejurările concrete ale existenţei sale, el îşi înveşmântează în 
smerenie raţiunea, depăşind astfel toate barierele devenirii sale autonome. 
Cea mai potrivită soluţie la această problemă, din perspectiva Apologeticii 
creştine, este raportarea raţional-duhovnicească la adevărurile existenţiale 
şi acceptarea prin credinţă a întâlnirii şi comuniunii dumnezeieşti. Numai 
aşa suntem în stare să depăşim capcanele unei „teologii abstracte, care 
distorsionează şi secularizează concepţia noastră despre Dumnezeu şi ne 
susţine efortul duhovnicesc al experienţei şi prezenţei lui Dumnezeu în noi 
şi în creaţie. Apologetica autentică nu se mulţumeşte să vorbească despre 
Dumnezeu, ci ne oferă anticipat şi garanţia experienţei directe a lui 
Dumnezeu în viaţa noastră, ca să ne desăvârşim spiritual şi moral, cu 
întreaga noastră fiinţă”.56   

Fundamentându-se pe teologia energiilor necreate, Sfântul Grigorie 
Palama vorbeşte despre capacitatea înăscută a omului de a-L cunoaşte pe 
Dumnezeu prin intermediul integral al fiinţei sale: trup, minte şi suflet. În 
virtutea complexităţii sale ontologice, fiind zidit de Dumnezeu ca 
microcosmos, omul are menirea să fie mediator între imanent şi trancendent. 
Mai presus decât toate creaturile plăsmuite de Dumnezeu, el singur este în 
stare pentru a „se deschide deopotrivă lumii sensibile din cuprinsul lumii 
create şi înţelesurilor inteligibile nevăzute şi mai presus de simţuri. 
Sesizarea şi înţelegerea lumii se petrece în chip minunat în unirea simţurilor 
trupului, capabil să sesizeze cele sensibile, cu mintea, capabilă să vadă 

                         
55 Pr. prof. dr. DUMITRU POPESCU, Apologetica raţional-duhovnicească, Ed. Cartea 
Ortodoxă, Alexandria, 2009, p. 13. 
56 IBIDEM. 
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înţelesurile lor”.57  
Dincolo de realitările senzoriale, cuprinse în trup şi percepţia 

raţională, Sfântul Grigorie Palama aşează dimensiunea apofatică a 
cunoaşterii, activată prin lucrarea harică a Sfântului Duh şi deschiderea 
omului. „Precum mintea unită în chip negrăit cu simţirea vede cele supuse 
simţurilor şi precum simţirea îşi înfăţişează simbolic şi sensibil cele 
inteligibile (cunoscute cu mintea) odată ajunsă la perceperea lor prin unirea 
ei cu mintea, aşa şi acestea amândouă (simţirea şi mintea), unite cu Duhul, 
vor vedea lumina nevăzută în chip duhovnicesc, mai bine zis vor convieţui, 
odată îndumnezeite, veşnic împreună cu ea”.58 Aceste realităţi sunt 
materializate existenţial, după cum am arătat mai sus, prin virtutea credinţei, 
aceasta fiind în fapt „o formă de cunoaştere care se deosebeşte, în fond şi în 
cuprindere, de exerciţiul raţiunii omeneşti aşa cum este el elaborat în 
demersul explorării ştiinţifice sau în reflecţia filosofică. În aceasta se vede şi 
deosebirea dintre teologie, filosofie şi ştiinţă, întrucât „în dogmele 
creştinilor călăuzeşte credinţa, nu dovedirea”.59 Credinţa este prin urmare „o 
formă de înţelegere mai presus de înţelegere şi o vedere mai presus de 
minte”.60 

În virtutea dimensiunii ei duhovniceşti-mărturisitoare, credinţa 
împlineşte cel mai fidel apofatismul mărturisitor al Apologeticii creştine. Ea 
constituie „receptarea vie a adevărului, resimţită profund şi direct în 
lucrările omeneşti, înnoind nu doar mintea omului prin înţelesuri, ci mai 
ales viaţa lui. În felul acesta, credinţa, ca vedere mai presus de minte şi 
înţelegere mai presus de înţelegere, împuterniceşte spiritual pe om, în viaţa 
şi mişcarea lui prin lume, devenind decisivă şi în făptuirea lui concretă, 
încât înţelegerea şi viaţa lui, cuvintele şi faptele lui devin toate şi fiecare 
în parte mărturisitoare, prin aceea că sunt transpuse acestei vederi simple 
şi neînşelătoare”.61 

Alături de credinţă, Biserica a aşezat întotdeauna împlinirea 
poruncilor şi lucrarea virtuţilor. În felul acesta dimensiunea mărturisitoare a 
Apologeticii Ortodoxe se completează armonios oferind numeroase pilde de 
vieţuire, ca exemple vii ale înfăptuirii acestui deziderat: desăvârşita unire 
cu Hristos – Mirele cel ceresc, în Cămara de nuntă a sufletului nostru şi 

                         
57 A. LEMENI, Apologetica Ortodoxă, p. 223. 
58 SF. GRIGORIE PALAMA, Idem, 150 de capete despre cunoştinţa naturală, despre 
cunoaşterea lui Dumnezeu, despre viaţa morală şi despre făptuire (Tomul aghioritic), 
traducere de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, în „Filocalia”, vol. VII, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1977, p. 328. 
59 IBIDEM, p. 373. 
60 Apologetica Ortodoxă, p. 223. 
61 IBIDEM, p. 224. 
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în Împărăţia cerurilor. În concluzie, în dimensiunea ei apologetică, Biserica 
Ortodoxă perpetuează în actualitate mesajul mărturisirii martirice: „fiţi tari 
în credinţă şi iubiţi-vă unii pe alţii”.62 Prin urmare, „Biserica şi martiriul se 
adeveresc reciproc. Interpretarea cea mai profundă a martiriului este dată 
în mărturisirea cuvântului Bisericii despre harul eshatologic biruitor, în 
care mucenicii se împlinesc pe ei înşişi şi biruiesc lumea. Martiriul dă 
mărturie lumii pentru Biserica lui Hristos, în care el rămâne prin jertfa sa. 
Totodată, el vorbeşte tuturor creştinilor şi tuturor timpurilor, spunându-le 
că moartea lor nu este zadarnică, ci arătând felul autentic de a fi al 
credinciosului care s-a îmbrăcat prin taina Botezului”.63 
 
Abstract: The Knowing of God and the Knowing of the World. An 
Apophatic Confession of the Orthodox Apologetic 
In the course of his existence, man reported himself at something superior, 
hopping at a supreme and most better existence. In this continuous process 
the human being had growing up to the real sense and through of the divine 
knowing. Therefore, starting to the pantheistic and deistic conceptions, man 
reach through the divine revelation the real meaning of his existence in 
relationship with God. Because he was created after “the image of God”, in 
all his material life he tries to reach at the “resemblance” of the Creator. In 
our study, we will try to demonstrate the roll and also the importance of the 
dogmatic teaching of knowing God in the use of Apologetics. In this way, 
we will make firstly an evaluation of dogmatic perspectives about the: 
natural and supernatural possibility of knowing God. Also we will try to 
explain the cataphatically and apophaticlly method from the perspective of 
father Dumitru Staniloae, one of the most important Romanian theologians. 
Our research contains also the liturgical and mystical perspective, that are 
most important to understand and develop the apologetical context. 

                         
62 Martiriul Sfintelor Perpetua şi Felicitas, 20; SF. IGNATIE TEOFORUL, Către 
Magnezieni, 1, 2, în PSB 1, traducere,  note şi indice Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1979.  
63 Martiriul ca Jertfă Euharistică, p. 31. 
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Mântuitorul Iisus Hristos şi femeia siro-feniciană 
(Marcu 7, 24-30) sau cananeancă (Matei 15, 21-28). 
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Cuvinte cheie: Tir, Sidon, siro-feniciană, cananeancă, iudeu, păgân, 
credinţă, mântuire 

Keywords: Tyre, Sidon, Syrophoenician, Canaanite, Judean, Gentile, 
Faith, Salvation 

 
Introducere 
Episodul întâlnirii dintre Mântuitorul Iisus Hristos şi femeia siro-feniciană 
(cf. Marcu 7, 24-30) sau cananeancă (cf. Matei 15, 21-28) reprezintă un text 
evanghelic fundamental care vorbeşte despre deschiderea creştinismului 
către neamuri, depăşirea graniţelor iudaismului şi primirea non-iudeilor în 
sânul comunităţii creştine primare. Alegerea acestei naraţiuni biblice nu este 
întâmplătoare. Femeia descrisă în primele două evanghelii sinoptice este 
iniţial (ca şi femeia samarineancă din Evanghelia după Ioan – cf. 4, 1-34), 
chintesenţa ideii de „străin”, „de alt neam”, „idolatru”, adică păgân, pentru 
ca ulterior să devină paradigma non-iudeului credincios şi smerit chemat la 
creştinism, cu conştiinţa deplină a ideii mesianice, simbol al deschiderii 
mesajului creştin către păgâni. Este clar că Sfinţii Evanghelişti vor să arate 
deschiderea lui Iisus către lumea păgână şi, prin urmare, dimensiunea 
ecumenică a mesajului creştin. Părăsirea vremelnică a Ţării Sfinte este plină 
de semnificaţie şi constituie „uvertura la lucrarea de convertire a neamurilor, 
pe care o vor avea de îndeplinit Sfinţii Apostoli”.2 

În cadrul Evangheliei după Marcu, pericopa se înscrie în contextul mai 
larg al desfăşurării activităţii publice a Mântuitorului Iisus Hristos în provincia 
nordică Galileea (cf. 1, 14 – 8, 26). Pe de o parte, este consemnat contextul 
polemicii dintre Iisus şi farisei despre „curăţie şi necurăţie” (cu referire la ritul 
abluţiunilor şi la consumarea alimentelor), care se prelungeşte cu două episoade 
concrete, ce se desfăşoară în regiuni populate în majoritate de păgâni, 
consideraţi par excellence „necuraţi/impuri”: vindecarea fiicei demonizate a 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 CHIRSTIAN GRAPPE, Jésus et la femme syrophénicienne (Mc 7, 24-30) un épisode clé 
dans le passage à une conception nouvelle du rapport à l’étranger, în L’étranger dans la 
Bible et ses lectures, Sous la direction de Jean Riaud, coll. Lectio divina, Les Editions du 
Cerf, Paris, 2007, p. 167.  
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siro-fenicienei din ţinutul Tirului (cf. 7, 24-30) şi vindecarea unui surdo-mut din 
ţinutul Sidonului (cf. 7, 31-37). Aceste relatări se încadrează în Sitz im Leben-ul 
misionar al evanghelistului: Biserica, eliberată de prevederile iudaice despre 
curăţie, primeşte în trupul ei pe toţi, dat fiind faptul că Iisus Însuşi, după ce mai 
înainte a semnalat ipocrizia iudeilor, acceptă acum să împlinească cererea unei 
femei păgâne care crede cu adevărat. Pe de altă parte, este legată tematic şi 
terminologic de cele două episoade ale înmulţirii pâinilor (gr. artoi; lat. panes), 
care concretizează imaginea ospăţului mesianic (temă euharistică). Astfel, 
verbul grec chortazo („a hrăni/a sătura”) se regăseşte în text atât cu ocazia 
„primei înmulţiri a pâinilor” (cf. 6, 30-44), când mulţimile „au fost săturate” 
(v. 42: gr. echortasthisan; lat. saturati sunt), rezultând cele doisprezece coşuri 
cu „firimituri/frânturi” (v. 43: gr. klasmata; lat. fragmenta).3 Apoi, în cealaltă 
ipostază (cf. 8, 1-9), „a doua înmulţire a pâinilor” se desfăşoară într-un spaţiu 
păgân, cu protagonişti veniţi de departe (v. 3: gr. apo makrothen; lat. de longe), 
ce compun o mulţime mixtă, în care elementul dominant este cel păgân. Şi 
aceştia „au fost săturaţi” (v. 8: echortasthisan; lat. saturati), întrucât 
„firimiturile/frânturile” (v. 8: gr. klasmaton; lat. fragmentis) rămase au umplut, 
de data aceasta, şapte coşuri. Între cele trei scene există o progresie vizibilă de 
la ideea exclusivă a iudeilor la ideea de comensalitate a unei comunităţi creştine 
mixte, iudeo-păgâne (cf. Fapte 15; Galateni 2). În cadrul acestui parcurs narativ, 
episodul femeii siro-feniciene reprezintă un liant care face trecerea către 
„săturarea” (v. 27: gr. chortasthinai; lat. saturari) neamurilor şi accesul lor la 
masa Stăpânului. Astfel, chiar dacă la acest ospăţ mesianic par să participe 
iniţial doar „copiii lui Israel” (vezi gr. tekna), care au fost săturaţi, prin glasul 
femeii care se smereşte până la capăt din dragoste pentru fetiţa ei, acceptând 
statutul ingrat de „câine/ căţel” care mănâncă sub masă din 
„firimiturile/fărâmele” căzute de la copii, situaţia se schimbă în mod nebănuit. 
În mod elegant şi diplomat, plină de smerenie, resemnare şi dragoste (cum poţi 
fi un creştin autentic mai bine de atât?), femeia nu atinge cu nimic prerogativele 
iudeilor. Ea acceptă în primul rând învăţătura lui Iisus şi postulatul conform 
căruia această învăţătură se adresează în primul rând, dar nu exclusiv, casei lui 
Israel. Iată de ce Iisus consimte să realizeze minunea! 

Textul paralel din Evanghelia după Matei aparţine părţii a patra a 
scrierii (cf. 13, 53 – 18, 35), care vorbeşte despre hristologie şi eclesiologie, 
anticipând cuvântarea Mântuitorului despre Biserică. Episodul trebuie citit 
în paralel cu vindecarea slujitorului centurionului (cf. 8, 5-13). Conform 

                         
3 „Fărâmele” (gr. psichion, lat. micis) din episodul femeii siro-feniciene nu sunt „frânturile” 
(gr. klasmaton, lat. fragmentis) din scena înmulţirii pâinilor. Aici este vorba despre nişte 
bucăţi mult mai mici de pâine, destinate hrănirii animalelor domestice. În episodul 
înmulţirii pâinilor, frânturile nu erau resturi, ci bucăţi care prisoseau.  
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loghionului mateian din 15, 24, Iisus propovăduieşte Evanghelia doar „către 
oile pierdute ale casei lui Israel” (gr. eis ta probata ta apololota oikou 
Israel, lat. ad oves, quae perierunt domus Israel), scena adresându-se, în 
mod evident, iudeo-creştinilor circumspecţi faţă de păgâni. Apare şi aici 
subiacent aceeaşi idee a extinderii misiunii creştine de la iudei către 
neamuri. Răspunsul oferit de către evanghelist prin acest episod este, aşadar, 
următorul: Dumnezeu nu dispreţuieşte credinţa nimănui, chiar dacă este 
vorba de cineva care nu aparţine „poporului ales”.4 Şi în acest caz, episodul 
este precedat de tema disputei dintre Mântuitorul şi farisei („Iisus şi tradiţia” 
– cf. 7, 1-23) şi urmat de „a doua înmulţire a pâinilor” (cf. 15, 29-39).  

Există totuşi câteva diferenţe considerabile între textele celor doi 
evanghelişti sinoptici. La Matei, femeia este „cananeancă”; ea aleargă după 
Iisus şi, în primă instanţă, este respinsă categoric. Mântuitorul acceptă să o 
asculte doar la insistenţele ucenicilor. Fiica cananeencei este vindecată chiar „în 
ceasul acela” (v. 28: gr. horas ekeines, lat. illa hora), însă lipsesc amănuntele. 
De aici tragem concluzia că Matei prezintă episodul dintr-o perspectivă mai 
„diplomată” faţă de evrei, având în vedere faptul că el se adresează primordial 
comunităţii iudeo-creştine, în vreme ce Marcu scrie pentru o comunitate de 
creştini care provin în bună parte din rândul păgânilor.5  
 
Un gen literar eterogen 
Din punct de vedere al genului literar, această relatare este destul de 
complexă şi scapă unei clasificări rigide. Astfel, naraţiunea evanghelică se 
află la graniţa dintre minunea exorcismului (vv. 25-26. 29-30 // vv. 22. 28) 
şi acea categorie particulară a vindecărilor de la distanţă săvârşite de 
Mântuitorul Hristos (cf. Hans-Josef Klauck). În acelaşi timp, avem de-a face 
aici şi cu un dialog de controversă, al cărui deznodământ ne dezvăluie însă o 
altă categorie specifică şi anume pe aceea a dialogului pedagogic (cf. 
Joachim Gnilka). În fine, descrierea ar putea fi asimilată unei apoftegme 
biografice, încă o dată specială, întrucât morala acesteia (v. 28 // v. 27) este 
punctată de către însăşi femeia care beneficiază de gestul tămăduitor al 

                         
4 Ecouri ale aceleiaşi idei a misiunii post-pascale se regăsesc şi la Sfântul Apostol Pavel: 
„Căci nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos, pentru că este putere a lui Dumnezeu spre 
mântuirea a tot celui care crede, iudeului întâi, şi elinului” (Romani 1, 16), precum şi în 
opera ucenicului acestuia, Sfântul Luca: „Iar Pavel şi Barnaba, îndrăznind, au zis: Vouă se 
cădea să vi se grăiască, mai întâi, cuvântul lui Dumnezeu; dar de vreme ce îl lepădaţi şi vă 
judecaţi pe voi nevrednici de viaţa veşnică, iată ne întoarcem către neamuri”, (Faptele 
Apostolilor 13, 46). 
5 Cf. Noul Testament. Evanghelia după Matei, Ediţia a II-a bilingvă, revăzută şi adăugită, 
Introduceri, traducere, comentariu şi note patristice de CRISTIAN BĂDILIŢĂ, Ed. Vremea, 
Bucureşti, 2015, p. 306-308. 
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Domnului şi nu de către Acesta din urmă (cf. Rudolf Bultmann). Elementul 
de bază al relatării nu este minunea în sine, ci discuţia lui Iisus cu femeia, 
care sfârşeşte prin lăudarea credinţei acesteia, având ca rezultat vindecarea 
fiicei bolnave. Evangheliştii se întorc împotriva exclusivităţii iudaice asupra 
mântuirii, pentru a arăta poziţia creştină despre universalitatea mântuirii 
dăruite „în Hristos”. Trebuie aşadar să conchidem că avem de-a face cu un 
gen literar mixt, a cărui particularitate primordială rămâne faptul că Iisus 
intră în logica interlocutorului Său pentru a devoala un adevăr fundamental: 
universalismul creştinismului.6  

Pericopa poate fi structurată, în mod clasic, pe cele trei momente 
specifice relatării unei vindecări:  
 introducere destul de generoasă (vv. 24-26 // vv. 21-22); 
 dialogul dintre Iisus Hristos şi femeia sirofeniciană/cananeancă (vv. 

27-28 // vv. 23-27); 
 vindecarea propriu-zisă şi concluzia evenimentului care precizează, 

destul de sobru, şi efectul pe care l-a produs (vv. 29-30 // v. 28). 
 

 Marcu 7, 24-30 Matei 15, 21-28 
I. 24. Şi ridicându-Se de acolo, S-a 

dus în hotarele Tirului şi ale 
Sidonului şi, intrând într-o casă, 
voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a 
putut să rămână tăinuit. 
25. Căci îndată auzind despre El 
o femeie, a cărei fiică avea duh 
necurat, a venit şi a căzut la 
picioarele Lui. 
26. Şi femeia era păgână, de 
neam din Fenicia Siriei. Şi Îl ruga 
să alunge demonii din fiica ei. 

 
21. Şi ieşind de acolo, a plecat 
Iisus în părţile Tirului şi ale 
Sidonului. 
 
 
 
22. Şi iată o femeie cananeiancă, 
din acele ţinuturi, ieşind striga, 
zicând: Miluieşte-mă, Doamne, 
Fiul lui David! Fiica mea este rău 
chinuită de demon. 

II.  
 
 
 

23. El însă nu i-a răspuns nici un 
cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii 
Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, 
că strigă în urma noastră. 

                         
6 Vezi CAMILLE FOCANT, Mc 7, 24-31 par Mt 15, 21-29. Critique des sources et/ou 
étude narrative în „Source Criticism and the New Literary Criticism”, edited by Camille 
Focant, coll. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 110, Leuven, 1993, 
p. 42; IDEM, L’Evangile selon Marc, coll. Commentaire biblique: Nouveau Testament 2, 
Paris, 2004, p. 287; W. D. DAVIES – DALE C. ALLISON, A Critical and Exegetical 
Commentary on the Gospel according to Matthew. Volume II – Commentary on Matthew 
VIII-XVIII, coll. International Critical Commentary, Edinburgh, 1991, p. 544. 
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27. Dar Iisus i-a vorbit: Lasă întâi 
să se sature copiii. Căci nu este 
bine să iei pâinea copiilor şi s-o 
arunci câinilor. 
28. Ea însă a răspuns şi I-a zis: 
Da, Doamne, dar şi câinii, sub 
masă, mănâncă din fărâmiturile 
copiilor. 

24. Iar El, răspunzând, a zis: Nu 
sunt trimis decât către oile cele 
pierdute ale casei lui Israel. 
25. Iar ea, venind, s-a închinat 
Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. 
26. El însă, răspunzând, i-a zis: 
Nu este bine să iei pâinea copiilor 
şi s-o arunci câinilor. 
27. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar 
şi câinii mănâncă din fărâmiturile 
care cad de la masa stăpânilor lor. 

III. 29. Şi Iisus i-a zis: Pentru acest 
cuvânt, mergi. A ieşit demonul 
din fiica ta. 
30. Iar ea, ducându-se acasă, a 
găsit pe copilă culcată în pat, iar 
demonul ieşise. 

28. Atunci, răspunzând, Iisus i-a 
zis: O, femeie, mare este credinţa 
ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a 
tămăduit fiica ei în ceasul acela. 

 
„Copii” (tekna) vs. „căţei” (kynaria) 
Dimensiunea dramatică a relatării marcane (7, 24-30) se conturează în jurul 
câmpului semantic al copilăriei.7 Mai întâi, femeia, preocupată de soarta 
fiicei sale demonizate (gr. to thygatrion autes, pneuma akatharton, lat. filia, 
spiritum immundum, cf. v. 25), mijloceşte pentru ea înaintea lui Iisus (erota 
auton hina to daimonion ekbale ek tes thygatros autes, lat. rogabat eum, ut 
daemonium eiceret de filia eius, cf. v. 26). Mântuitorul nu recunoaşte 
aparent statutul ei de „copilă”,8 întrucât o aşază, alături de mama sa şi de 
compatrioţii săi, în rândul „câinilor/căţeilor” (gr. tois kynariois, lat. catellis, 
cf. v. 27).9 Se pare că acest apelativ se distinge în mod clar de cuvântul 
„copii” din acelaşi v. 27 (ta tekna/ filios), termen tehnic ce desemnează 

                         
7 Cf. P. POKORNY, From a Puppy to the Child. Some Problems of Contemporary Biblical 
Exegesis Demonstrated from Mark 7.24-30/ Matt 15.21-28, în „New Testament Studies”, 
41 (1995), p. 337. 
8 Substantivul grecesc folosit în v. 25, thygatrion, este un diminutiv hipocoristic, din care se 
poate deduce faptul că fetiţa femeii în cauză era foarte mică. Aşadar, duhul necurat care o 
stăpânea este singurul vinovat de starea ei. În Omiliile pseudo-clementine (2, 19. 3, 73), 
femeia este numită Iusta, iar fiica acesteia Veronica. 
9 Sub peniţa evanghelistului, care preferă adesea diminutivele, termenul kynaria (cf. lat. 
„catelli”) pare mai puţin ofensator şi desemnează animalele din jurul casei. Este clar că 
răspunsul lui Iisus vine să pună la încercare credinţa femeii. 
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copiii biologici, neamul, după o perspectivă rabinică atestată în special în 
tratatul talmudic Pirkei Avot (3, 14).10 Mântuitorul a arătat mereu o dragoste 
paternă faţă de poporul Său (fiii iubiţi ai Tatălui) şi S-a simţit permanent 
legat de Israel prin multiple fibre.  

Cu toate acestea, femeia – care reuşise să intre deja „în casa” (gr. eis 
oikian, lat. domum, cf. v. 24:) în care se retrăsese Domnul,11 fără a revendica 
accesul la masă, va reuşi – prin credinţa ce schimbă perspectiva lucrurilor – 
să transforme complet situaţia. Ea se resemnează şi vede totul în mod voit 
din punctul de vedere al celui ce se află „sub masă” (gr. hypokato tes 
trapezes, lat. sub mensa, cf. v. 28), adică a celui ce nu poate considera 
realitatea decât de jos (lucru sugerat şi de folosirea celor trei diminutive care 
se succed în răspunsul său din v. 28 (ta kynaria = „căţeii”; ta psihia = 
„fărâmele”; ta paidia = „copilaşii”). Din această poziţie smerită, aparent 
inferioară, perspectiva se schimbă: ea nu mai vede decât masa, ci întreaga 
încăpere, întărind astfel posibilitatea de acces la „pâine” şi a celor care 
rămân modeşti la locul lor şi se mulţumesc doar cu „firimiturile/fărâmele” 
de la masă. Acolo unde părea încă imposibilă sau măcar prematură o 
îndestulare a câinilor (gr. afes proton, lat. sine prius, cf. v. 27), femeia 
întrevede – graţie unei distincţii nu temporale, ci spaţiale – posibilitatea unei 
concomitenţe între îndestularea „copilaşilor” şi hrănirea „căţeilor”. Din 
acest moment, Mântuitorul, care ajunge astfel la esenţa teologică a 
lucrurilor, vorbeşte despre copilă ca despre o fiică (gr. tes thygatros sou, lat. 
filia tua, cf. v. 29).  

Remarca finală din v. 30 (gr. euren to paidon beblemevov epi ten 
klinen, lat. invenit puellam iacentem supra lectum = „a găsit copilul culcat 
pe pat”) ne lasă să înţelegem calmul care se instaurează într-un cămin 
dominat până de curând de o agitaţie permanentă. Fetiţa posedată, care nu 
putea să stea locului (probabil zguduită şi de crize epileptice specifice), stă 
acum liniştită în pat, pentru că fusese vindecată (to daimonion exelelythos/ 

                         
10 Vezi JOSEPH BONSIRVEN, Textes rabbiniques des deux premiers siècles chrétiens 
pour servir à l’intelligence du Nouveau Testament, Roma, Pontificio Instituto Biblico, 
1955, p. 8. 
11 „Intrând într-o casă voia să nu-L ştie nimeni” (gr. eiselthon eis oikian oudena ethelen 
gnonai, lat. ingressus domum neminem voluit scire, cf. v. 24): prin urmare, conform relatării 
marcane, Iisus nu venise în ţinut pentru a predica, ci probabil fie pentru a se ascunde de 
mânia lui Irod (care îl decapitase pe Ioan Botezătorul), fie de năvala mulţimilor din 
regiunea Capernaumului. Aceleiaşi idei se subscrie şi verbul folosit de Matei (gr. 
anachorein = „a se retrage”, cf. lat. secessit), deşi evanghelistul nu vorbeşte despre 
adăpostirea lui Iisus într-o casă, ci Îl prezintă „pe cale”, mergând. În pericopa mateeană, 
cuvântul „casă” este folosit doar în expresia „casei lui Israel” (gr. oikou Israel). Domnul 
dorea să mai amâne ceasul jertfei, deoarece nu fuseseră încă împlinite toate privind 
pregătirea apostolilor şi a mulţimilor, ce trebuiau convertite. 
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damemonium exisse = „demonul ieşise”), doar printr-un cuvânt, de la 
distanţă, de Mântuitorul Iisus Hristos. În opoziţie cu „copiii” lui Dumnezeu, 
care sunt prinşi în cursele prevederilor împietrite despre cele curate şi cele 
necurate, un „câine” din lumea păgână a fost primit ca adevăratul „copil” al 
lui Dumnezeu.12 

Cuvintele lui Iisus din Marcu 7, 26 şi Matei 15, 27 se înscriu în 
categoria enunţurilor sapienţiale, mai exact a proverbelor. Proverbul (ebr. 
mashal) „se referă la o formă a cuvintelor, lungă sau scurtă, în proză sau în 
poezie, descriptivă sau aluzivă, în care unele atribute ale darurilor vieţii sunt 
verbalizate şi se manifestă ca atare” (cf. Harvey H. Guthrie). „Nu este bine 
să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor” este, se pare, un proverb iudaic 
ce se apropie de stilul Ecleziastului şi al Proverbelor din Vechiul Testament. 
Aşadar, rolul său nu este doar de a reitera o „vorbă de duh” din popor, ci de 
a oferi un sprijin în formarea duhovnicească. Spusele Mântuitorului sunt o 
invitaţie pentru femeia în cauză de a se angaja într-o reflecţie personală din 
care să înţeleagă şi adevărul despre comunitatea căreia îi aparţine. Faptul că 
răspunsul Său nu este un categoric „nu”, ci un proverb plin de înţelesuri şi 
cunoscut atât de comunitatea păgână, cât şi de cea iudaică, devine un 
argument care deschide un viitor răspuns mult mai nuanţat.13 
 
O femeie „păgână” 
În Evanghelia după Marcu, femeia este descrisă ca fiind „păgână, siro-
feniciană de neam” (gr. he de gyne en Hellenis, Syrofoinikissa to genei, lat. 
erat autem mulier Graeca, Syrophoenissa genere, cf. v. 26). Termenul 
grecesc hellenis (litt. „elenă”) înseamnă, în literatura neotestamentară, 
„păgână”, „idolatră” şi se referă la o non-evreică.14 Aşadar, „păgân” se 
referă la identitatea religioasă a personajului (prin contrast cu „iudeu/ 
evreu”), în vreme ce „siro-babiloniană” se referă la identitatea etnică: 
femeia era feniciană din Siria („din Fenicia Siriei”). În Evanghelia după 
Matei, este vorba de o „femeie cananeancă” (gyne Chananaia/mulier 
Chananaea, v. 22),15 lucru explicabil prin faptul că fenicienii se auto-desemnau 

                         
12 Vezi şi STUART L. LOVE, Jesus, Healer and the Canaanite Woman’s Daughter in 
Matthew’s Gospel: A Social-Scientific Inquiry, în „Biblical Theology Bulletin: A Journal of 
Bible and Theology”, 2002, (1), p. 11-18. 
13 Cf. LAWRENCE D. HART, The Canaanite Woman: Meeting Jesus as Sage and Lord: 
Matthew 15:21 & Mark 7:24-30, în „The Expository Times”, 2010, (14), p. 23-24. 
14 Cf. Ioan 12, 20; Fapte 14, 1; 17, 4; Romani 1, 16; 3, 9; 10, 12; I Corinteni 12, 13; 
Galateni 3, 28; Coloseni 3, 11 etc. 
15 Traducerea siriacă Curetonios are grafia chera = „văduvă”, care denotă o tendinţă de 
adaptare a relatării după episodul veterotestamentar al învierii fiului văduvei din Sarepta 
Sidonului de către Sfântul Prooroc Ilie (III Regi 17, 7-24) – Cf. IOANNIS 
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drept „cananeeni”. Locuitorii Tirului, ca şi cei ai întregului ţărm al Siriei, 
adică ai Feniciei (care, din vremea lui Pompei, aparţinea provinciei romane 
a Siriei), erau fenicieni şi se socoteau urmaşii vechilor locuitori ai Palestinei 
– cananiţii. Evreii îi dispreţuiau atât de mult încât nu acceptau nici măcar 
prozeliţi din rândul lor.16 Aşa se explică, pe de o parte, formidabila miză a 
evenimentului descris, iar, pe de altă parte, comportamentul destul de 
precaut al Mântuitorului. Mai mult decât atât, asimilarea păgânilor cu 
„câinii” (la care se adaugă poziţia inferioară a femeii în societatea antică)17 
adânceşte aparent iremediabil prăpastia dintre „poporul ales” şi toate 
„celelalte neamuri” (ebr. goy = „păgân”).18 De altfel, în literatura rabinică, 
                                                               
KARAVIDOPOULOS, Comentariu la Evanghelia după Marcu, traducere de Drd. Sabin 
Preda, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2001, p. 182. 
16 „Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în pământul la care mergi ca să-l moşteneşti şi 
va izgoni de la faţa ta neamurile cele mari şi multe şi anume: pe Hetei, pe Gherghesei, pe 
Amorei, pe Canaanei, pe Ferezei, pe Hevei şi pe Iebusei - şapte neamuri, care sunt mai 
mari şi mai puternice decât tine - şi le va da Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale şi le vei 
bate, atunci să le nimiceşti, să nu faci cu ele legământ şi să nu le cruţi. Să nu te încuscreşti 
cu ele: pe fiica ta să nu o dai după fiul lui şi pe fiica lui să nu o iei pentru fiul tău, că vor 
abate pe fiii tăi de la Mine ca să slujească altor dumnezei, şi se va aprinde asupra voastră 
mânia Domnului şi curând te va pierde. Ci să faceţi cu ele aşa: jertfelnicele lor să le stricaţi, 
stâlpii lor să-i dărâmaţi, dumbrăvile lor să le tăiaţi şi idolii dumnezeilor lor să-i ardeţi cu 
foc. Că eşti poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tău şi te-a ales Domnul Dumnezeul tău 
ca să-I fii poporul Lui ales din toate popoarele de pe pământ […] Iar în cetăţile popoarelor 
acestora pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le dă în stăpânire, să nu laşi în viaţă nici un 
suflet, ci să-i dai blestemului: pe Hetei şi pe Amorei, pe Canaanei şi Ferezei, pe Hevei, pe 
Iebusei şi pe Gherghesei, precum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să nu vă înveţe 
aceia să faceţi aceleaşi urâciuni pe care le-au făcut ei pentru dumnezeii lor şi ca să nu greşiţi 
înaintea Domnului Dumnezeului vostru” (Deuteronom 7, 1-6. 20, 16-18). 
17 „Sfera de acţiune a femeii se restrângea numai la cercul familiei, ea neavând nici dreptul 
de a participa la viaţa publică sau la cult. Totodată, deşi soţia avea voie să facă făgăduinţe 
înaintea Domnului, totuşi acestea erau întărite numai prin acordul capului de familie, adică 
al soţului (Num. 30, 3-7). Unii cercetători au considerat acest aspect al Legii ca o expresie a 
responsabilităţii familiale şi nu a statutului de inferioritate al femeii […] Cu privire la 
drepturile sociale ale femeii din perioada patriarhală, se poate spune că această mentalitate 
a dominat şi istoria vechiului Israel, iar aceste drepturi au fost limitate numai la cadrul 
familial. Spre deosebire de Israel, în societăţile mai evoluate ale Babilonului şi Egiptului, 
femeia se pare că avea multe avantaje, adică beneficia de o serie de drepturi sociale. De 
exemplu, în Egipt, femeia avea posibilitatea de a conduce o familie sau, în Babilon, ea 
putea să se angajeze în afaceri. Aceste drepturi confereau femeii şi posibilitatea de a 
participa la viaţa publică, dincolo de limitele impuse de cadrul familial tutelat de soţ. Spre 
deosebire de normele matrimoniale babiloniene şi egiptene, legislaţia biblică pare ar fi în 
defavoarea femeii Israelite” – Pr. dr. ION REŞCEANU, Familia în Vechiul Testament, 
Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, p. 57-59. Pentru mai multe informaţii, vezi întreg 
cap. 1.6. „Statutul femeii” (p. 56-65). 
18 Cele trei „binecuvântări” iudaice care trebuie pronunţate zilnic sunt cuprinse în celebra 
Tosefta Berakhot (7, 18) şi surprind foarte bine condiţia impură „dublă” a femeii siro-feniciene: 
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termenul kyon (cu diminutivul său, kynarion) este o metaforă utilizată 
frecvent pentru a-i desemna pe „cei necredincioşi”, „cei fără Dumnezeu”, 
adică pe „păgâni”. În unele texte apocaliptice cuvântul devine sinonim cu 
„duşmanii lui Dumnezeu”, în opoziţie cu „oile lui Israel”.19  

Secvenţa „hotarele (ta horia/ fines)/părţile (ta mere/ partes) Tirului 
şi Sidonului”20 (v. 24 // v. 21) se referă la ţinutul din nord-vestul Galileii, 
locuit de păgâni, care avea ca oraş principal Tirul, port de pe coasta 
feniciană. După istoricul Herodot, acesta a fost întemeiat în anul 2700 î.Hr., 
ca port pentru desfacerea mărfurilor, în special egiptene. După declinul 
Egiptului, Tirul a devenit un oraş independent, iar regii săi au încercat 
permanent să controleze majoritatea oraşelor de pe coasta feniciană. Se pare 
că regele Hiram I a pus la dispoziţia regelui David materialele necesare 
pentru construcţia templului. Mai târziu, cetatea a căzut sub dominaţie 
asiriană şi babiloniană. În anul 332 î.Hr., marele strateg Alexandru Macedon 
a cucerit-o după un asediu de şapte luni. Tradiţia spune că aici a murit şi a 
fost înmormântat scriitorul bisericesc Origen. „Ţinutul Tirului” era populat 
în majoritate de păgâni. Existau desigur şi destul de mulţi evrei, tocmai 
datorită proximităţii cu provincia Galileea.21 Cetatea Tir şi locuitorii săi erau 
faimoşi pentru faptul că se manifestau ca cei mai virulenţi adversari ai 
iudeilor, aşa cum întăreşte în mod explicit şi istoricul evreu Iosif Flavius 
(Contra lui Apion I. 70). Pe de altă parte, Sidonul este, conform tradiţiei, 
prima cetate feniciană întemeiată (cf. Facerea 10, 19). Ca şi Tirul, iniţial 

                                                               
„Trei binecuvântări trebuie rostite zilnic: Binecuvântat (fie Dumnezeu) pentru că nu m-a 
făcut goy (păgân)! Binecuvântat (fie Dumnezeu) că nu m-a făcut femeie! Binecuvântat (fie 
Dumnezeu) că nu m-a făcut necredincios!”   
19 Amploarea acestei situaţii antagonice poate fi înţeleasă şi mai bine dacă citim cap. 17 
(vv. 20-30) a Psalmilor lui Solomon, scriere apocrifă intertestamentară, datând din ultima 
jumătate a secolului I î.Hr. Aceasta propune un scenariu eshatologic în care Mesia, Fiul lui 
David, realizează curăţirea Ierusalimului de toţi păgânii („Încinge-L cu tărie ca să sfărâme 
căpeteniile nedrepte, să cureţe Ierusalimul de neamurile care-L calcă în picioare spre 
nimicire… cu toiag de fier să sfărâme toată starea lor, să nimicească neamurile nelegiuite 
cu cuvântul gurii Sale” – vv. 22.24) şi împiedică astfel orice străin să mai locuiască de acum 
înainte în ţară („Şi nu va mai locui împreună cu ei niciun om ştiutor de răutate” - v. 28). 
Separarea de păgâni apare, în acest pasaj, ca un preambul indispensabil şi un corolar al 
adunării poporului sfânt („Şi va aduna un popor sfânt, pe care-l va călăuzi cu dreptate” - v. 26) 
şi a recunoaşterii, de către Împăratul ceresc, a subiecţilor ca fii (hyoi) şi copii (tekna) ai 
Dumnezeului lor – cf. CHRISTIAN GRAPPE, Le Royaume de Dieu. Avant, avec et après 
Jésus, coll. Le Monde de la Bible 42, Genève, 2001, p. 50-51. 
20 Secvenţa „şi Sidonului” (kai Sidonos), din v. 24 al Evangheliei după Marcu, apare doar în 
unele manuscrise (Σιν, Α, Β, Κ, Χ, Π, f1, f13, multe manuscrise minuscule bizantine, 
colecţii, traduceri vechi), fiind considerată o adaptare şi o armonizare după Matei 15, 21.  
21 Cf. Noul Testament. Evanghelia după Marcu, Ediţia a II-a bilingvă, Traducere inedită şi 
comentariu de CRISTIAN BĂDILIŢĂ, Ed. Vremea, Bucureşti, 2015, p. 274. 
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oraşul s-a aflat, secole de-a rândul, sub dominaţia dinastiilor egiptene. Apoi, 
a căzut sub stăpânire asiriană şi babiloniană. Sub ptolomei şi seleucizi a 
prosperat, iar romanii i-au acordat autonomie locală. În vremea lui Iisus, 
principalul templu de aici era închinat zeului taumaturg Eşmun.22  

Binomul Tir-Sidon nu este fortuit, din punct de vedere teologic, ci 
este legat de afirmaţia anterioară din Evanghelia după Matei, unde cetăţile 
evreieşti care l-au respins pe Iisus sunt comparate cu Tirul şi Sidonul: 
„Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care se făcuseră cele mai multe 
minuni ale Sale, căci nu s-au pocăit. Vai ţie, Horazine, vai ţie, Betsaida, că 
dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, demult, în 
sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit (11, 20-21). Iisus se apropiase de acest ţinut 
într-un mod care pentru un iudeu era echivalent cu pericolul de a intra în 
legătură cu „cei necuraţi”. Pentru evanghelist însă, această mişcare indică 
universalitatea propovăduirii creştine. Episodul nostru trimite concret la 
spusele Mântuitorului: unii evrei sunt mai necredincioşi decât păgânii.23   

Şi interpretările patristice merg în aceeaşi direcţie a deschiderii 
creştinismului către păgânii credincioşi: „Unii interpretează alegoric acest 
text şi spun: Când a ieşit Hristos din Iudeea, atunci a îndrăznit şi Biserica – 
simbolizată prin această femeie – să se apropie de Hristos, ieşind din 
hotarele ei. Uită, spune profetul, poporul tău şi casa părintelui tău. Hristos 
a ieşit din hotarele Lui, iar femeia din hotarele ei: şi aşa au putut să se 
întâlnească”.24 „Însă, cananeeanca este şi semn al Bisericii celei dintre 
păgâni, pentru că şi păgânii, lepădaţi fiind mai înainte, mai pe urmă s-au 
înălţat întru rânduiala fiilor şi de pâine s-au învrednicit – adică de Trupul 
Domnului. Iar iudeii câini s-au făcut, căci din fărâmituri se hrănesc, adică 
din micimea şi simplitatea slovei [...] Tirul înseamnă ţinere, iar Sidonul, 
vânător, iar cananeeancă înseamnă gătită spre smerenie. Deci, păgânii, ca 
unii ce erau ţinuţi de răutatea demonilor care vânează suflete, aceştia şi spre 
smerenie sunt gătiţi. Pentru că drepţii spre înălţimea Împărăţiei lui 
Dumnezeu au fost gătiţi”.25 Ilarie de Poitiers (315-368) interpretează 
„femeia cananeancă” ca pe un simbol al prozeliţilor, ieşiţi din neamurile 
păgâne. Fiica ei reprezintă păgânismul, care are nevoie de ajutorul lui Iisus. 

                         
22 IBIDEM, p. 277. 
23 Creştinismul s-a răspândit, se pare, foarte repede în regiune: Sfântul Apostol Pavel 
rămâne şapte zile la Tir, într-o comunitate creştină, la întoarcerea din cea de-a treia 
călătorie misionară (cf. Faptele Apostolilor 21, 2-4). 
24 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei. Scrieri. Partea a treia, în PSB 23, 
Traducere, introducere, indici şi note de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 600. 
25 SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii 
de la Matei, Ediţie îngrijită de R.P. Sineanu şi L.S. Desartovici, Ed. Sofia, Bucureşti, 2002, 
p. 312. 
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„Da, Doamne!” (gr. Nai, Kyrie!) 
Felul în care se manifestă femeia arată un gest de veneraţie, de cinstire. Ea 
vine plină de încredere la Iisus şi I se închină (prosekynei/ adoravit = „s-a 
închinat/s-a prosternat/s-a aruncat cu faţa la pământ”), înainte de a-L ruga 
să-i vindece fiica bolnavă, dovadă a recunoaşterii autorităţii şi puterilor Sale 
speciale. De asemenea, femeia I se adresează foarte politicos lui Iisus. 
Substantivul Kyrie26 (cf. lat. Domine) are o încărcătură sacră, chiar dacă e 
rostit de un non-iudeu. Nu este simplul apelativ politicos („Domnule”), ci 
Doamne/Stăpâne în sens religios. Fraza e un răspuns-rugăciune, care alături 
de prosternarea iniţială Îl impresionează profund pe Mântuitorul, care îi va 
îndeplini ulterior ruga. Femeia intuieşte, din primul moment, prin credinţa 
ei, în spatele aparentului răspuns negativ, acceptul final al Mântuitorului. 
Este singura dată când, în Evanghelia după Marcu, Iisus este numit Domn şi 
aceasta o face o femeie idolatră. În Evanghelia după Matei, femeia „a 
început să strige” (cf. gr. ekrazen, verb cu nuanţă incoativă aici), adică să 
ţipe de jale, să se lamenteze implorator, recunoscându-I Mântuitorului, 
printr-o credinţă ieşită din comun, mesianitatea, aşa cum reiese din titlul 
„Fiul lui David”. Acelaşi titlu a apărut până acum în cazul altor scene de 
vindecare, dar care aveau protagonişti numai evrei, pentru care sensul 
mesianic era limpede.27 După modul cum I se adresează rezultă că ea, fiind 
probabil în legătură cu prozeliţii evrei, aflase despre apropiata venire a lui 
Mesia, pe care mulţi Îl recunoşteau ca fiind întruchipat în Iisus, şi de aceea 
venea la El plină de încredere.28 Iniţial, Iisus rămâne impasibil la urletele de 
durere ale femeii, jucând probabil rolul „insensibilului” pentru a vedea 
reacţia ucenicilor. Atitudinea Sa este dublată şi de replica ce invocă 
„misiunea” specială cu care a fost trimis doar către iudei (corespunzătoare 
poruncii date apostolilor, cu ocazia trimiterii anterioare în misiune, cf. 10, 
5-6).29 Aceştia sunt într-adevăr impresionaţi, chiar bulversaţi, de durerea şi 

                         
26 După majoritatea manuscriselor (Σιν, Α, Β, Κ, L, Χ, Δ, Π, f1, colecţiile bizantine şi 
traducerile vechi), răspunsul femeii din Evanghelia după Marcu este „Da, Doamne!” (Nai, 
Kyrie!, v. 28). Cu toate acestea, adverbul „da” (gr. vai) este omis de manuscrisele P46, D, 
W, Θ, F13şi de câteva traduceri mai vechi. Unii specialişti (e.g. Bruce M. Metzger) socotesc 
termenul un adaos pentru armonizarea cu Matei 15, 27.  
27 Pentru mai multe detalii, vezi MIHAI CIUREA, Titlul mesianic Fiul lui David în 
Evangheliile sinoptice, în „Mitropolia Olteniei”, 9-11 (2008), p. 198-211.  
28 Cf. NATALIA MANOILESCU-DINU, Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor 
Evanghelii, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2004, p. 302. 
29 „De ce, cu toate că-i oprise pe ucenici de a merge în căile păgânilor (Matei 10, 5), El 
însuşi merge în Tir şi în Sidon, care erau cetăţi păgâne? Să ştii însă că nu s-a dus acolo ca să 
propovăduiască, pentru că, după cum zice Marcu, Se şi tăinuia pe Sine (Marcu 7, 24). Încă 
şi în alt chip înţelege: de vreme ce a văzut pe farisei că nu au primit cuvântul despre bucate, 
trece la păgâni […] Iar El nu-i răspunde ei cuvânt, nu în semn că a trecut-o cu vederea, ci 
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insistenţa femeii şi Îl roagă pe Mântuitorul să o „dezlege” (gr. apolyson = 
„dă-i dezlegare!”, de la apo şi lyein = „a dezlega”/„a elibera”, cf. lat. dimitto, 
-ere, -misi, -missum).30   

Credinţa şi tenacitatea femeii sunt într-adevăr impresionante, întărite 
atât de numirea lui Iisus ca Domn şi Fiu al lui David, cât şi de faptul că 
primeşte imediat, fără resentimente, asemănarea ei cu câinii. Neclintirea ei 
stă în nădejdea clară că există spaţiu de manifestare a milei dumnezeieşti şi 
pentru ea şi acest lucru duce la vindecarea fiicei sale bolnave. Cananeanca 
nu se arată nicidecum vexată de cuvintele lui Iisus, care aveau aparent o 
notă de asprime şi de indiferenţă, ci se încumetă să-L înfrunte, speculând 
răspunsul Lui. Credinţa ei este dublată de o mare luciditate; ea dă un răspuns 
logic, prompt şi îndrăzneţ, care denotă atât o încredere nemărginită în 
puterea lui Hristos, cât şi o minte ageră. În acest sens, ea se înscrie în rândul 
celor care iau Împărăţia cu asalt şi de aceea sunt plăcuţi lui Dumnezeu. În 
Evanghelia după Marcu, Mântuitorul o asigură pe femeie că „pentru acest 
cuvânt” (dia touton ton logon/propter nunc sermonem, v. 29) deja s-a 
vindecat copila, iar realitatea vindecării se arată în v. 30, care încheie 
relatarea. În Evanghelia după Matei, lăudarea credinţei femeii se face pe 
faţă: „O, femeie, mare este credinţa ta!” (O, gynai, megale sou he pistis./O, 
mulier, magna est fides tua!, v. 28). Cele două scene se completează şi se 
includ reciproc. Este foarte probabil ca fiecare dintre cei doi autori sfinţi să 
fi reţinut doar una din motivările miracolului, căci, ambele, se pare, au 
influenţat săvârşirea lui. Judecata limpede a femeii, care însoţeşte credinţa 
sa puternică, o face să găsească cuvântul potrivit şi să-l rostească în 
momentul oportun. 

Mântuitorul descoperă cu uimire şi satisfacţie că această păgână a 
găsit sensul cuvintelor Sale şi că ea ridică glasul în numele neamurilor ce 
păreau părăsite de Dumnezeu, pentru a cere partea lor la masa pregătită 
pentru Israel, fără a impieta cu nimic întâietatea iudeilor. „Iisus arată acum 
pricina pentru care întârzia dăruirea vindecării. Pentru a se arăta credinţa şi 
înţelepciunea femeii, de aceea n-a primit-o de la început şi chiar o alungă de 
la Sine. Iar acum, după ce s-a arătat credinţa ei, o laudă, zicând: Mare este 
credinţa ta. Şi zicând fie ţie după cum voieşti, arată că de nu ar fi avut 
credinţă, nu ar fi dobândit împlinirea cererii. Deci, dacă vom voi şi noi, 

                                                               
spre a arăta că mai înainte de toate a venit pentru iudei şi astfel să astupe clevetirile lor şi să 
nu poate a zice ei mai pe urmă că păgânilor le-a făcut bine Domnul” - SFÂNTUL 
TEOFILACT AL BULGARIEI, op.cit., p. 310-311. 
30 „Şi era o privelişte de-ţi storcea lacrimi; să vezi o femeie strigând cu atâta sfâşiere de 
inimă, să vezi o mamă rugându-se pentru fiica ei, şi fiica ei atât e greu bolnavă!” – 
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, op.cit., p. 600. 
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nimic nu ne va opri să dobândim cele pe care le voim”.31 „Ai văzut 
înţelepciunea femeii, că nici n-a îndrăznit să-L contrazică, nici n-au durut-o 
laudele aduse altora şi nici n-a revoltat-o ocara? Ai văzut ce suflet are? 
Hristos îi spune: Nu este bine, iar ea răspunde: Da, Doamne! Hristos îi 
numeşte pe iudei copii, iar ea domni; Hristos a numit-o căţeluş, iar ea şi-a 
adăugat şi ce fac căţeluşii. Ai văzut smerenia ei?”.32  

Unicitatea acestui personaj biblic, ce va deveni la fel de rezonant în 
memoria creştinilor ca şi femeia samarineancă din textul ioaneic, constă în 
faptul că niciun păgân întâlnit de Hristos nu a pledat astfel pentru cauza 
neamurilor înaintea Sa. Avem impresia că păgânii au contribuit astfel la 
grăbirea arătării Domnului către neamuri. În timp ce Israel începea să I se 
opună şi să Îl respingă, întârziind astfel arătarea Împărăţiei, păgânii aspirau 
să intre în ea, făcând ca astfel chemarea lor să aibă loc cu „un ceas mai 
devreme”.33   
 
Abstract: Jesus Christ the Savior and the Syrophoenician (Mark 7:25-30) 
or Cannanite (Matthew 15:21-28) woman. Several key lectures 
The Syrophoenician or Canaanite woman pericope, which is found in Mark 
7:25-30 and paralleled in Matthew 15:21-28, is one of the most important 
evangelical texts to explain the Jewish-Christian attitude toward the 
Gentiles. One can learn a lot about Mark's and Matthew's theology by 
considering their stories apart. These two versions must first be studied apart 
in order to see these similarities, differences, and disagreements in the 
context of each writer's Sitz im Leben that informed their approach to Jesus. 
Jesus have been teaching His disciples, first assuming a familiar Jewish 
prejudice toward non-Jews, and then abandoning it as its inequity was 
exposed. The story may have served as an object lesson about prejudgment 
to His disciples as a barrier is broken down between Jews and Gentiles. 
Jesus have been challenging the woman's faith. Jesus' final word to her is 
one of affirmation and approval. She passed His test! There have been a 
deep struggle within Jesus as he dealt with the rights of both Jew and 
Gentile. He had openness to Jews who were outside of accepted circles 
(publicans, sinners, prostitutes etc.). It is clear that Jesus had to give himself 
totally to Israel, and yet also to the rest of the world. The moral of the story 
is bigger than that, for as a result of the woman's brilliant reply participation 
in God's kingdom is possible for the Gentiles after all. 
 

                         
31 SF. TEOFILACT AL BULGARIEI, op.cit., p. 312. 
32 SF. IOAN GURĂ DE AUR, op.cit., p. 603. 
33 NATALIA MANOILESCU-DINU, op.cit., p. 303. 
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La Chiesa Ortodossa vede nell’arte liturgica una teologia rivelata che si 
manifesta attraverso forme, linee e colori.2 Per potersi configurare come 
tale, essa ha bisogno di tre elementi che formano il Cristianesimo stesso. Il 
primo è il dogma che viene testimoniato attraverso l’immagine. Il secondo 
elemento importante è l’insegnamento spirituale e morale, messo in luce 
tramite il suo soggetto e il suo contenuto. Infine, la terza parte di tutto 
questo insieme è rappresentata dal culto, dalla liturgia stessa, di cui l’arte 
liturgica è parte integrante.3 

In generale, ogni arte si configura come un sistema di espressioni, 
come una lingua particolare i cui elementi si rapportano al senso come le 
parole di una frase al pensiero. Nel caso dell’icona, però, il contenuto 
ovvero il messaggio segreto esprime l’aldilà. La principale differenza fra 
l’arte fotografica – se così può essere definita – e quella dell’icona sarebbe 
proprio questa. La prima altro non fa che immortalare l’attimo in cui viene 
scattata, diventando in questo modo «specchio» di quella realtà che vuole 
raffigurare.4 La somiglianza iconica si oppone radicalmente a tutto ciò che è 

                         
1 Doctor în Teologie al Institutului de Liturgică Pastorală „Santa Giustina” din Padova, 
Italia. 
2 L. USPENSKIJ, Il significato e il linguaggio delle icone, in L. USPENSKIJ – V. 
LOSSKIJ, Il senso delle icone, Jaca Book, Milano, 2007, p. 27: «[…] la Chiesa crea così 
un’arte nuova nel contesto e nella forma; un’arte che traduce nelle immagini e nelle forme 
del mondo materiale, la rivelazione del mondo divino, che lo rende accessibile alla 
contemplazione e alla partecipazione. Quest’arte si sviluppa parallelamente alla liturgia e, 
come quest’ultima, esprime la dottrina della Chiesa, in maniera corrispondente alla parola 
della Sacra Scrittura». 
3 Cfr. L. USPENSKIJ, „Icoana, vedere a lumii duhovniceşti”, in Ce este icoana?, Ed. 
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005, p. 31. 
4 Sul modo in cui la fotografia ha contribuito alla separazione dell’immagine dal mondo che 
le fa da sfondo, così come ha distinto la persona che compie l’atto di percepire dal percepito 
si veda A.N. TERRIN, Religione visibile. La forza delle immagini nella ritualità e nella 
fede, Morcelliana, Brescia, 2011, pp. 94-95. 



197 
 

fotografia o ritratto e non si rapporta che all’ipostasi e al suo corpo e 
modello celeste.5 È questa la ragione per cui non si può dipingere l’icona di 
un vivente ed ogni ricerca di somiglianza carnale e terrestre viene esclusa. 
L’arte dell’icona implica la stilizzazione pittorica e la raffinatezza nel 
raffigurare i tratti dei personaggi come se ci guardassero direttamente dal 
Regno di Dio.6 Il loro atteggiamento di preghiera che induce la preghiera 
stessa, la loro corporeità ridotta dall’ascesi, lo sguardo sereno e penetrante 
ispirano una bellezza ignota ai sensi. Nell’iconografia, intesa come arte di 
«scrivere» le icone, si raffigura non la persona o la materia in quanto tale, 
ma la medesima persona che assume il corpo trasfigurato, deificato.7 Alla 
luce della tradizione ortodossa, l’icona bizantina rappresenta la 
testimonianza della deificazione dell’uomo, dell’apice della sua vita 
spirituale, una rivelazione attraverso l’immagine di ciò che l’uomo diventa 
nel momento di preghiera. Mentre sottolinea l’importanza del suo 
manifestarsi come simbolo della vita vissuta in contemplazione, Uspenskij 
definisce l’icona come «raffigurazione secondo la natura», ma secondo la 
natura rinnovata. Gli ortodossi la vedono come via e nello stesso tempo 
come mezzo. L’icona rappresenta la preghiera stessa. Da qui deriva la 
grandezza dell’icona, la sua nobile semplicità, la pacatezza dei suoi 
movimenti, il ritmo delle linee e dei colori che si nutrono della sua totale 
armonia interiore.8 

A mio avviso, la più importante differenza tra la fotografia e l’icona 
viene data dal fatto che l’arte dell’ultima non è autonoma, ma inclusa nel 
Mistero liturgico e risplende di presenze sacramentali. Così, l’arte 
dell’icona, nella sua libertà di composizione dispone come desidera gli 
elementi di questo mondo nella loro totale sottomissione allo spirituale, in 
quanto tutto il creato mira alla trasfigurazione. 

«Essa può rappresentare la Vergine con tre braccia, far camminare 
un martire che tiene tra la mani la propria testa, dare ad un folle in Cristo i 
tratti di un cane, mettere il cranio di Adamo ai piedi della Croce, 
personificare il Cosmo sotto la figura di un vecchio re e il Giordano in 

                         
5 La differenza tra fotografia e icona viene bene sottolineata anche in USPENSKIJ, La 
teologia dell’icona. Storia e iconografia, La Casa di Matriona, Milano, 1995 , pp. 115-120. 
6 Cfr. S. BULGAKOV, Ortodoxia, Ed. Paideia, Bucureşti, 1994, p. 190: «L’arte dell’icona 
ha un futuro grande e bello. Essa non è schiava del canone, come di una legge esteriore, ma 
lo accetta liberamente, quale una visione antica e una verità interna. La pittura delle icone è 
un ramo dell’arte simbolica, essa non è soltanto un’arte, ma di più, è una visione di Dio, 
una conoscenza di Dio, una testimonianza per mezzo dell’arte» (la traduzione è mia). 
7
 USPENSKIJ, La teologia dell’icona, p. 125: «[…] l’icona ci mostra la condizione 

glorificata del santo, il suo volto trasfigurato, eterno». 
8 Cfr. USPENSKIJ, Icoana, vedere a lumii duhovniceşti, p. 29.  
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quella di un peccatore, capovolgere la prospettiva e far culminare in un solo 
punto tutti i tempi e tutti gli spazi. Qui la luce serve da materia colorante per 
l’icona, la fa luminosa per sé stessa, ciò che rende inutile ogni altra luce, 
come nella Città celeste dell’Apocalisse».9 

Gli iconografi, pur usando le tecniche moderne non ne fanno mai la 
condizione della loro arte. L’iconografia in quanto arte è tutta una scienza 
spirituale che riesce ad abituare lo spettatore ai suoi principi insegnandogli 
la vera visione. Essa è un’immensa cultura che fa sentire, anzi, quasi 
«palpare» la «fiamma delle cose».10 
 
Gli iconografi e l’arte dell’icona 
L’arte iconografica corrisponde alla vocazione cosmica del cristiano che è 
chiamato a condurre il mondo alla sua perfezione. Le forme visibili del 
cosmo, create dalla Parola creatrice del Verbo, devono «parlare», rivelare 
Dio. È a causa del peccato che gli uomini non capiscono il loro linguaggio.11 
Allora gli iconografi ispirati12 si proponevano come scopo della loro arte 
sacra quello di afferrare le luci divine nel creato usando un simbolismo 
molto sviluppato. 

Nella creazione di un’icona, la prima tappa si configura soprattutto 
come azione sacramentale. Questa avviene perché nella Chiesa Ortodossa il 
vero e l’unico iconografo è lo Spirito Santo, colui che manifesta il Volto 
nascosto, colui che attualizza in quest’eterno oggi di Dio la presenza di 
Cristo e dei suoi santi.13 Credo che sia importante evidenziare qui l’analogia 
essenziale con l’Incarnazione del Signore. Ne consegue che, come la venuta 
di Cristo nel mondo si è realizzata tramite l’azione dello Spirito Santo, allo 
stesso modo è lo stesso Spirito Santo ad attualizzare in modo costante la 
                         
9
 P.N. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, San Paolo, Milano, 2002, p. 104. 

10 Cfr. IBIDEM, p. 214. 
11

 USPENSKIJ, Icoana, vedere a lumii duhovniceşti, in Ce este icoana?, p. 15: 
«L’incomprensione del contenuto di quest’arte non è dovuto alla nostra superiorità, né alla 
perdita della sua forza vitale o della sua importanza, ma alla nostra profonda decadenza 
spirituale. Senza prendere in discussione le persone che si trovano totalmente fuori dalla 
Chiesa, noi – anche se si parla di fedeli – ci troviamo tutti davanti a un peccato essenziale 
della nostra epoca: la secolarizzazione del nostro spirito, la totale deformazione dell’idea 
stessa di Chiesa e di Liturgia» (la traduzione è mia). 
12 Sono importanti le considerazioni di Odo Casel sull’argomento. O. CASEL, Fede, gnosi 
e mistero. Saggio di teologia del culto cristiano, Messaggero, Padova, 2001, p. 134: «L’arte 
dell’immagine è quindi una parte della tradizione della chiesa e non un’invenzione dei 
pittori; questi sono competenti solo per la tecnica. Gli artisti umani riescono a dipingere 
l’immagine di Cristo soltanto se la ricevono dalla mano della chiesa e se vengono illuminati 
dal santo Pneuma; l’icona e quindi “un rendere visibile il pensiero di tutta la chiesa”». 
13 Cfr. I. BIZĂU, „Incursiuni în teologia şi arta icoanei”, în vol. „Ce este icoana?”, Alba-
Iulia,  Ed. Reîntregirea,  2005, pp. 126-127. 
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presenza di Cristo nella vita della Chiesa. Lo Spirito costituisce il 
dinamismo dell’icona e oltre a renderla secondo i «canoni» della Tradizione, 
le conferisce la verità. Il Santo Spirito, l’iconografo per antonomasia, non 
s’incarna, ma riesce a incarnare la Verità medesima. Questo aspetto 
costituisce la kénosi dello Spirito, che trova eco nella kénosi dell’iconografo. 
Durante il suo lavoro, ma soprattutto alla fine, l’iconografo deve abbassarsi 
mentre Egli – il Cristo – deve crescere.14 Alla fine del lavoro che comporta 
una vera «crocifissione dell’io», l’iconografo, vero poeta e cantore in 
colori,15 deve prosternarsi e annullarsi di fronte a Colui che lo supera e che 
sceglie di rivelarsi per mezzo della sua opera.16 È questa la ragione per cui 
la gran parte delle icone bizantine non vengono mai firmate.17 Non l’artista 
è importante, ma Cristo o il santo raffigurato. L’iconografo18 si considera 
soltanto uno strumento.19 

Prendendo in discussione la vocazione dell’iconografo, Evdokimov 
evidenzia il fatto che 

«l’arte e il talento, benché necessari, non bastano. Era richiesta una 
terza condizione: la santità della vita, un’anima di artista purificata 
dall’ascesi e dalla preghiera ed affinata dalla facoltà contemplativa».20 

Il mondo interiore dell’iconografo – chiamato anche zoographos, 
scrittore della vita – si purifica per via ascetica,21 di preghiera, digiuno, 
silenzio e penitenza.22 Questa è la condizione per poter concedere spazio 
allo Spirito Santo nella sua vita.23 L’altissima vocazione delle persone 
umane «Siate santi, perché Io il Signore Dio vostro sono santo»24 
rappresenta per l’iconografo la forma che gli permette la creazione della 
vera icona di Cristo: 
                         
14 Gv 3, 30. 
15 Cfr. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, p. 220. 
16 Cfr. B. BOBRINSKOY, „Icoana, obiect de artă sau obiect de cult?”, in vol. Ce este 
icoana?, p. 50. 
17 Cfr. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, p. 183. 
18

 C. BIZĂU, Incursiuni în teologia şi arta icoanei, p. 128: «Per mezzo del suo talento, 
della sua intelligenza e della sua fatica ascetica l’artista cristiano è chiamato a celebrare la 
liturgia eucaristica della bellezza e dell’armonia in un mondo che sospira per la bellezza 
salvatrice e per la pace di Cristo» (la traduzione è mia). 
19 Gal 2, 20. 
20

 EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, p. 209. 
21 L. USPENSKIJ, Il significato e il linguaggio delle icone, p. 43: «Per un iconografo 
autentico, la creazione è una forma di ascesi e di preghiera, vale a dire un percorso 
essenzialmente monastico». 
22 Cfr. IBIDEM, p. 181. 
23 Cfr. FLORENSKIJ, Iconostasi. Saggio sull’icona, Medusa, Milano, 2008, p. 72; e anche 
TARABUKIN, Sensul icoanei, pp. 124-126. 
24 Lv 19, 2. 
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«L’icona, come fissazione e manifesto, annunzio a colori del mondo 
spirituale, per sua stessa natura è ovviamente opera di chi vede questo 
mondo, cioè del santo e perciò, chiaramente, l’arte iconografica, 
conformemente a ciò che nel linguaggio mondano si chiama arte, non 
appartiene ad altri che ai santi padri».25 

Se l’arte dell’icona – tramite il suo contenuto e la sua vocazione – 
rappresenta l’arte della Chiesa, questo vuol dire che colui che desidera 
apprendere questa medesima arte dovrà essere capace di armonizzare il suo 
talento e tutta la sua vita con i principi dogmatici, mistici, canonici,26 
liturgici e artistici della Tradizione.27 Non si tratta affatto di una censura 
soffocante imposta alle capacità e al talento creatore che uno possiede:28 
solo attraverso una tale esperienza mistica gli occhi spirituali si aprono alle 
vere «forme» della realtà celeste.29 
 
La genesi dell’icona secondo Florenskij 
Pavel Florenskij descrive magistralmente il processo della genesi di 
un’icona.30 Egli distingue varie fasi della creazione.31 All’inizio, c’è una 
visione spirituale interna, nella mente, che l’iconografo non riesce ad 
esprimere. Questa viene chiamata «la fase tenebrosa». Egli sente vivamente 

                         
25

 FLORENSKIJ, Iconostasi, p. 61. 
26 L’icona diventa vera e propria solo se viene eseguita secondo i canoni imposti dalla 
Chiesa e solo nel momento in cui viene scritto il nome del personaggio rappresentato. Cfr. 
IBIDEM, pp. 73-74: «Un’icona diventa propriamente tale solo quando la Chiesa ha 
riconosciuto la conformità dell’immagine raffigurata all’Archetipo da raffigurare oppure, in 
altre parole, quando la Chiesa ha dato un nome all’immagine. Il diritto di dare il nome, cioè 
di affermare l’auto-identità della persona raffigurata sull’icona, appartiene solo alla Chiesa, 
e se il pittore si permette di fare sull’icona l’iscrizione, senza la quale secondo la dottrina 
ecclesiastica la raffigurazione non è ancora un’icona, in sostanza è come se apponesse una 
firma falsa su un documento ufficiale nella vita civile. […] il compito dei responsabili 
dell’opera iconografica terminava con l’iscrizione, su incarico del vescovo, dei nomi dei 
santi […]». 
27Ivi, p. 71: «Nel significato proprio e preciso della parola possono essere pittori di icone 
solo i santi e forse gran parte dei santi dipingeva appunto in questo senso, orientando con la 
propria esperienza spirituale le mani dei pittori di icone, tecnicamente abbastanza esperti da 
saper incarnare visioni celesti e abbastanza istruiti da essere sensibili alle suggestioni 
dell’educatore ispirato dalla grazia». 
28 Cfr. J.C. LARCHET, Iconarul şi artistul, trad. de M. Bojin, Bucureşti, Sopfia, 2012, 
pp. 123-125. 
29 Cfr. BIZĂU, Incursiuni în teologia şi arta icoanei, p. 131.  
30 Per Florenskij, la pittura delle icone rappresenta la metafisica dell’esistenza, una 
metafisica concreta. Cfr. FLORENSKIJ, Iconostasi, p. 95. 
31 Cfr. T. ŠPIDLÍK, „La bellezza salverà il mondo”, in Alle fonti dell’Europa. In principio 
era l’arte, Lipa, Roma, 2006, p. 32, e cfr. anche IDEM, Una conoscenza integrale. La via 
del simbolo, Roma, Lipa, 2010, pp. 98-100. 
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che la visione spirituale vissuta non è di questo mondo e non ne trova 
corrispondente nella materia che gli cade sotto lo sguardo. Gli artisti 
impazienti cominciano a dipingere forme irreali, fantastiche, pensando che 
raffigurino il Paradiso. I veri iconografi aspettano.32 Dopo un periodo di 
sofferenza arriva la seconda fase, quella della «ascesa». Allora 
l’immaginazione e tutti i sensi interni cominciano a produrre delle immagini 
e delle forme nuove, senza alcun legame e senza alcuna corrispondenza con 
la realtà. Neanche questi corrispondono alla visione spirituale di cui si è 
fatta esperienza e gli artisti che prendono queste creazioni 
dell’immaginazione come simboli per esprimere il mondo dell’aldilà 
sbagliano.33 Invece di esprimere lo spirituale altro non si fa che dare spazio 
all’irreale, all’illusorio.34 

Il terzo momento, e il più importante, è quello della «discesa».35 
L’iconografo ispirato e paziente aspetta questo periodo. Così l’artista non 
produce più delle rappresentazioni immaginarie sotto l’influsso delle 
tentazioni che portano all’illusorio, ma viene spinto dallo Spirito a guardare 
con attenzione alla realtà del mondo. L’iconografo contempla due mondi – il 
terrestre e quello spirituale36 – e vive una sofferenza vera e propria a causa 
della contraddizione di questi due. La sofferenza resta fino a quando non 
arriva il momento propizio. Questo quarto momento è pieno di significato. 
L’artista vede delle forme reali, appartenenti al mondo reale, e che tuttavia 
riescono a diventare simboli, parole, espressioni della visione spirituale 
vissuta precedentemente.37 È questo il tempo del lavoro artistico. Ora 

                         
32 Cfr. K.C. FELMY, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe 
contemporane, Sibiu, Ed. Deisis, 1999, p. 128: «[…] l’iconografo non deve dipingere 
secondo le sue fantasie […]» (la traduzione è mia). 
33 Cfr. FLORENSKIJ, Iconostasi, p. 30. 
34 Cfr. ŠPIDLÍK, L’icona, manifestazione del mondo spirituale, pp. 103-104. 
35 Cfr. FLORENSKIJ, Iconostasi, pp. 30-31. 
36 Cfr. IBIDEM, p. 107. 
37 IBIDEM, pp. 47-48: «[…] quando l’attenzione diventa elastica e non viene più attirata su 
un certo oggetto da un’impressione esterna; quando impara a distinguere da sola in mezzo a 
impressioni sensoriali confuse un segno o un oggetto persi tra gli altri ma necessari alla 
comprensione, allora non ha più bisogno del sostegno dei sensi. E nella sfera della 
contemplazione sovrasensibile non avviene diversamente: il mondo spirituale, l’invisibile, 
non è da qualche parte lontano da noi ma ci circonda. E noi, come sul fondo di un oceano, 
affondiamo in un oceano di luce benefica. Tuttavia, per mancanza di abitudine e perché il 
nostro occhio spirituale non è maturo, non notiamo questo regno luminoso, spesso non ne 
sospettiamo neanche l’esistenza e solo col cuore percepiamo confusamente il carattere 
generale delle correnti spirituali che ci avvolgono. Quando Cristo guarì l’uomo nato cieco, 
quello per prima cosa vide le persone che passavano di lì come se fossero alberi [Mc 8, 24]. 
Questo è il primo formarsi delle visioni celesti». 
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l’iconografo finisce di aspettare e incomincia a dipingere, a rappresentare – 
attraverso i simboli – l’Irrappresentabile, il mondo dell’aldilà.38 

«La pittura delle icone è […] il fissarsi delle immagini celesti, 
l’addensarsi sulla tavola della viva nuvola di testimoni fumante attorno il 
trono. Le icone alludono materialmente a questi sembianti pieni di 
significazione, queste idee sovrasensibili, e rendono le visioni accessibili, 
accessibili quasi a tutti. I testimoni di questi testimoni, i pittori di icone, ci 
danno le immagini, ειδηε, εικόνες, delle loro visioni. Le icone con la loro 
forma artistica testimoniano direttamente e in modo evidente la realtà di 
questa forma: parlano, ma con linee e colori».39 
 
Il digiuno degli occhi 
Mentre ricorda il processo della nascita dell’icona bizantina nella visione di 
Pavel Florenskij, Tomáš Špidlík si ferma sull’ultima tappa e richiama 
l’attenzione su un altro pericolo che minaccia l’iconografo. L’artista 
potrebbe inebriarsi dell’abbondanza delle belle forme che il simbolo 
concreto gli offre. L’iconografo si rende conto che solo rigettando le forme 
inutili riesce a tenersi lontano da questo pericolo. Egli prende dunque 
coscienza che gli si impone ciò che i Padri della Chiesa chiamano «il 
digiuno degli occhi».40 L’azione creatrice dell’uomo diventa in qualche 
modo un’imitazione, una partecipazione all’opera creatrice divina. Dio crea 
solo in vista della trasfigurazione, perché tutto venga trasfigurato tramite la 
partecipazione al divino. Nello stesso modo anche l’iconografo dipinge solo 
le forme che riesce a santificare, alle quali conferisce la perfezione finale 
perché possano esprimere la pienezza dello Spirito Santo.41 

Per poter capire meglio come si configura l’opera dell’iconografo in 
questo senso, ritengo necessario soffermarmi sulla modalità in cui vengono 
talvolta raffigurati gli organi di senso nelle icone. Con l’aiuto di colori, di 
forme e linee, grazie al realismo simbolico ci è svelato il mondo spirituale 
dell’uomo divenuto tempio di Dio. All’ordine e alla pace interiori 
testimoniati dai Padri della Chiesa corrispondono la pace e l’armonia 
esteriori. In quest’ottica, tutto il corpo del santo raffigurato, ogni suo 

                         
38 IBIDEM, pp. 54-55: «L’icona, dunque, evoca un archetipo, cioè risveglia nella coscienza 
una visione spirituale: per colui che ha contemplato chiaramente e coscientemente questa 
visione, la nuova seconda visione, per mezzo dell’icona, è essa stessa chiara e cosciente. In 
un altro, invece, l’icona risveglia la percezione di qualcosa di spirituale, che sonnecchia in 
profondità sotto la coscienza; in ogni caso non conferma semplicemente l’esistenza di tale 
percezione, ma fa sentire o avvicinare alla coscienza proprio un’esperienza di questo tipo». 
39 IBIDEM, pp. 51. 
40 Cfr. USPENSKIJ, La teologia dell’icona, p. 127. 
41 Cfr. ŠPIDLÍK, L’icona, manifestazione del mondo spirituale, p. 105. 
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particolare, anche i capelli e le rughe, anche le vesti e lo sfondo, risultano 
unificati, ricondotti a un’armonia superiore. Si tratta di una manifestazione 
visibile della vittoria sulla divisione e sul caos interiori dell’uomo, e da parte 
dell’uomo stesso è una vittoria sulla divisione e sul caos dell’umanità e del 
mondo.  

Spesso, nelle icone, gli organi di senso vengono raffigurati in 
maniera insolita. Talvolta capita di vedere i santi con occhi senza luccichio 
o estremamente grandi e con orecchie di forma bizzarra. Questo non è 
dovuto in nessun caso all’incapacità dell’iconografo e se questi scegliesse di 
dipingerli così come li vede in natura non corrisponderebbero a nulla. La 
loro funzione nell’icona non è quindi di avvicinarci a quello che vediamo in 
natura, ma di farci capire che stiamo di fronte a un corpo che percepisce ciò 
che sfugge alla percezione abituale dell’uomo. Vediamo in questo senso 
nell’icona una persona che risponde di più alle esigenze del mondo 
spirituale, piuttosto che a quelle del mondo fisico.42 Perciò, questo modo 
non naturalista di rappresentare nell’icona gli organi di senso traduce la 
sordità e l’assenza di reazione rispetto alle manifestazioni del mondo, 
l’impassibilità, il distacco da ogni eccitazione e, al contrario, la recettività 
del mondo spirituale cui si perviene nella santità.43 Gli occhi estremamente 
grandi44 dei personaggi delle icone ci fanno capire la forza della loro vita 
spirituale e il modo in cui riescono a viverla: nella mistica orientale, in 
effetti, l’occhio viene percepito come simbolo dell’interiorità della 
persona.45 In quest’ottica, l’icona ortodossa è l’espressione in immagini di 
questo tropario del Sabato della Settimana Santa: 

«Taccia ogni carne mortale e se ne stia con timore e tremore. Non 
abbia in sé alcun pensiero terrestre: poiché il Re dei regnanti e il Signore dei 
signori si avanza per essere immolato e dato in cibo ai credenti. Lo 
precedono i cori degli angeli, con ogni principato e potestà i cherubini dai 
molti occhi e i serafini dalle sei ali che si velano il volto e cantano l’inno: 
Alleluia, allelui A, alleluia A [sic]».46 
 
La prospettiva rovesciata 
Un’altra modalità attraverso cui gli artisti cristiani riescono a raffigurare 
l’Invisibile è la prospettiva che, sovente, nell’iconografia viene rovesciata. 

                         
42 Cfr. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, p. 219. 
43 Cfr. USPENSKIJ, La teologia dell’icona, p. 125. 
44 I santi raffigurati con occhi di maggiore grandezza rispetto alle persone normali 
compaiono soprattutto nelle icone di tradizione copta. 
45 Cfr. A. GRABAR, L’arte paleocristiana (200-395), Rizzoli, Milano, 1980, p. 47. 
46 Tropario cantato al posto del cheruvikón nella Liturgia Eucaristica di San Basilio il 
Grande nel Sabato della settimana santa, in Anthologhion, II, pp. 1144-1145. 
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In questo senso le linee si dirigono in senso inverso, facendo così che il 
punto di prospettiva –  o il punto di fuga – non sia dietro il dipinto, ma 
davanti. In realtà non si può parlare di un sistema con un solo punto di fuga 
situato dalla parte dello spettatore, perché nelle icone raramente esiste un 
solo punto di convergenza e spesso ogni oggetto rappresentato ha una sua 
propria prospettiva. L’effetto è impressionante perché ha il suo punto di 
partenza in colui che contempla l’icona. Diventa chiaro che le linee, 
avvicinandosi allo spettatore, dànno l’impressione che i personaggi 
raffigurati vadano a incontrarlo. Tutto ciò significa che sono invertite le 
strutture e le leggi della rappresentazione. È il modo in cui, attraverso 
l’icona, le verità della fede si irradiano verso coloro che la contemplano. 
L’arte sacra ha trovato mirabilmente il modo di rivolgere il mondo 
dell’icona verso l’uomo. La visione duale degli occhi carnali, dello spazio 
decaduto in cui tutto si dissolve in lontananza, viene sostituita dalla visione 
dell’occhio del cuore, dello spazio salvato che si dilata nell’infinito e dove 
tutto si ritrova.47 In quest’ottica il punto di fuga rinchiude il punto che 
riavvicina, dilata e apre.48 La prospettiva rovesciata altro non è che il 
commento iconografico della metánoia evangelica. Attraverso la prospettiva 
invertita gli iconografi riescono a rappresentare una spazialità che si trova 
oltre i confini del nostro mondo terreno, e che non può essere immaginata se 
non in modo rovesciato. È la modalità in cui viene rappresentato l’aldilà. 
Commentando la prospettiva invertita, Tarabukin evidenzia il fatto che 
questo processo non è rappresentabile in sé stesso, ma solo a livello 
mentale,49 quindi l’espressione visuale del concetto è essa stessa 
immaginaria.50 

L’arte dell’icona permette la rappresentazione di alti concetti 
teologici, fisici e anche matematici, ma nello stesso tempo richiede una tale 
preparazione a coloro che la studiano e la vogliono capire nella sua 
complessità.51 In questa linea s’iscrivono le osservazioni di Florenskij, che 

                         
47 Cfr. EVOKIMOV, L’ortodossia, pp. 329-330. 
48 Cfr. IDEM, Teologia della bellezza, p. 218. 
49 Sulla stessa linea s’iscrive anche il commento di FLORENSKIJ, Iconostasi, cit., p. 107: 
«Ma non c’è solo il mondo visibile, almeno per uno sguardo ispirato, ma anche il mondo 
invisibile, la Divina grazia, come metallo fuso che sgorga nella realtà divinizzata. Questo 
mondo non è accessibile ai sensi, si raggiunge con l’intelletto, usando naturalmente 
quest’ultima parola nel suo significato antico e religioso. In questo senso si potrebbe parlare 
di costruzione o ricostruzione della realtà intellettiva. […] sull’icona, come in generale 
nella cultura religiosa, si costruisce ciò che non è dato all’esperienza sensibile e che di 
conseguenza abbiamo bisogno di rappresentarci in maniera evidente anche solo 
schematicamente […]. 
50 Cfr. TARABUKIN, Sensul icoanei, pp. 166-167. 
51 IBIDEM, p.169. 
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introduce termini come l’infrangimento dello spazio e “l’estrofia” del corpo 
attraverso se stesso.52 Il filosofo li usa per descrivere i cambiamenti che la 
prospettiva rovesciata opera nell’icona.53 In questo senso lo spazio e il 
tempo cambiano la loro forma, diventano disposti a cogliere varie 
dimensioni e ad esprimere realtà multiple. Per poter accedere allo spazio 
rappresentato nell’icona i corpi vengono modificati nella loro struttura per 
mezzo della prospettiva. Lo spazio si divide per sfere e “dà spazio” alle 
varie manifestazioni dei personaggi che si succedono in tempi multipli. Alla 
luce di questo, la spazialità dell’icona diventa dinamica e possiede una 
pluralità di linee di orizzonte e di punti di fuga. Tutto ciò diventa possibile 
solo attraverso un movimento di rotazione dentro un tale spazio e nelle 
condizioni imposte dei multipli momenti temporanei riuniti.54 In 
quest’ottica, grazie alla prospettiva invertita, nella stessa icona vengono 
raffigurati avvenimenti in luoghi e tempi differenti. 

Un’ultima considerazione di un’importanza speciale e a cui – come 
abbiamo notato finora – si  legano gran parte delle riflessioni riguardanti la 
comprensione dell’icona, è sempre legata alla prospettiva rovesciata. 
Normalmente la prospettiva attira a sé lo spettatore; nell’icona, tuttavia, la 
spazialità respinge colui che guarda e non lo ammette dentro i suoi confini.55 
Solo così, il Cristo, la Madonna e i santi possono essere rappresentati come 
se appartenessero ad un altro mondo. Per i personaggi dell’icona tutto si 
configura diverso. Il tempo scorre diversamente, lo spazio acquisisce 
dimensioni altrimenti impensabili e, in questo senso, tutto il mondo 
dell’aldilà diventa trasparente in quanto si opera quel rovesciamento che 
evidenziava mirabilmente Florenskij. In seguito si potrebbe pensare che, 
estromettendolo dai suoi confini, l’icona rimane un mistero per colui che la 
contempla. La realtà è diversa e può sembrare paradossale. Pur mantenendo 
una certa distanza – in quanto raffigura un mondo diverso – l’icona indica e 
insegna allo spettatore anche la modalità per accedervi e di conseguenza gli 
presenta la chiave di quest’altra realtà. Ancora una volta, pertanto, l’icona e 
i suoi personaggi esprimono e insegnano la deificazione. 
 

                         
52 Cfr. P.A. FLORENSKIJ, Gli Immaginari in geometria, in Il simbolo e la forma. 
Scritti di filosofia della scienza, traduzione di C. Zonghetti, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2007, pp. 278-289. 
53 A proposito si veda anche ID., La prospettiva rovesciata e altri scritti, a cura di N. 
Misler, traduzione di C. Muschio e N. Misler, Roma, Casa del Libro, 1983. 
54 Cfr. N. TARABUKIN, Sensul icoanei, Ed. Sofia, Bucureşti, 2008, p. 162. 
55 Cfr. IBIDEM, p. 163. 
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È espressione artistica pura: una “finestra sull’invisibile” 
La concezione cristiana orientale, seguendo lo spirito della Tradizione dei 
Padri, prima di tutto vede nell’icona l’arte della Chiesa. In questo modo 
l’icona si configura come una vera espressione artistica atta a «condurre la 
coscienza nel mondo spirituale» e a «mostrare “spettacoli misteriosi e 
soprannaturali”».56 Se scegliamo di seguire la stessa linea di Florenskij, 
forse ci stupirà l’affermazione secondo cui «l’icona non ha in generale 
valore conoscitivo».57 Il filosofo poi spiega in che maniera la sua 
affermazione riesce a cogliere la più profonda concezione che i Padri 
ribadivano durante le dispute sull’iconoclastia. Il suo enunciato, oltre a 
ricordare la concezione della Chiesa dei primi secoli, trova la forza di 
rimanere attuale. Tutto gira intorno al termine e al concetto di evocazione,58 
che nel pensiero patristico dell’epoca portava insieme altri due termini: 
archetipo e immagine.  

«[…] le icone, dicono i santi padri e usandone le parole, il Settimo 
Concilio Ecumenico, evocano in chi prega i loro archetipi; guardandole i 
fedeli “elevano la mente dalle immagini agli archetipi”».59 

Intesa come autentica espressione artistica, l’icona tuttora evoca un 
archetipo,60 ovvero, risveglia nella coscienza la visione dell’Invisibile. Essa 
desta la percezione di qualcosa di spirituale che sonnecchia in profondità 
sotto la coscienza.61 In più, oltre a dare la conferma di una tale percezione, 
l’icona fa anche sentire o avvicinare alla coscienza un’esperienza mistica.62 
Vorrei riprendere qui l’affermazione che sottolineavo prima, ovvero, quella 
per cui l’icona bizantina mostra la sua intera forza espressiva solo 
nell’ambito della liturgia. È soltanto per questa funzione liturgica che essa 
suscita non l’emozione, ma il senso mistico, il mysterium tremendum,63 
dinanzi alla vera presenza trascendentale. La tradizione orientale ha sempre 

                         
56

 USPENSKIJ, La teologia dell’icona, p. 49. 
57

 FLORENSKIJ, Iconostasi, p. 53. 
58 IBIDEM. 
59 IBIDEM. 
60 Il questa luce, il vero obiettivo dell’icona è quello di condurre i fedeli al vedere spirituale 
del archetipo rappresentato. La Chiesa ha sempre sostenuto che la persona dipinta sarà la 
stessa che darà l’identità spirituale dell’icona, ovvero il medesimo archetipo. È la ragione 
per cui la vera icona ha come intenzione da una parte la certificazione storica delle persone 
che vengono dipinte, e dall’altra l’esprimere della presenza della Grazia divina, unita in 
modo indissolubile a quelle persone. Cfr. BIZĂU, Incursiuni în teologia şi arta icoanei, 
p. 101. 
61

 FLORENSKIJ, Iconostasi, p. 55. 
62 IBIDEM. 
63 Cfr. R. OTTO, Il Sacro. L’irrazionale nell’idea di Dio e la sua relazione al razionale, 
Feltrinelli, Milano, 1987². 
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evidenziato che l’icona, intesa come arte della Chiesa, mostra mirabilmente 
il mondo celeste, fa vedere che oltre la soglia di passaggio c’è la vera vita e 
– in questo senso – indica la via verso la deificazione. Mentre parla della 
spiritualità del cristiano d’oriente, Nicolaj Mihajlovič Zernov, professore 
laico di cultura religiosa, nato a Mosca nel 1898, evidenzia con grande forza 
l’importanza dell’icona: 

«L’ortodosso ha bisogno delle icone, ha bisogno di guardare 
attraverso esse, come attraverso una finestra, il mondo che è al di là del 
tempo e dello spazio e di riceverne l’assicurazione che questo pellegrinaggio 
terreno è solo l’inizio di un’altra vita migliore e più completa».64 

Un altro aspetto importante da mettere in luce è, a mio avviso, sia 
quello della testimonianza che l’icona riesce a offrire al popolo di Cristo. In 
questo senso, la sua ultima meta sarebbe quella di visualizzare ciò che la 
letteratura mistica dell’oriente cristiano intende per «le scintille ineffabili 
della Bellezza divina».65 Come espressione artistica, l’arte della Chiesa 
riveste anche questo carattere di testimonianza. È nell’orizzonte della vita 
liturgica – e qui viene messo di nuovo in luce il legame stretto con il culto – 
che la parola dal vangelo di Cristo e il Suo volto iconico s’incontrano per 
rivelare la dinamica della vita divina.66 

Inteso come religione dei volti, il Cristianesimo ci rinvia sempre al 
Volto dei volti, all’archetipo di qualsiasi icona per scoprire nella bellezza 
l’enigma del volto. Olivier Clément evidenzia che il volto di Dio nell’uomo 
ci permette di decifrare il volto di ogni uomo in Dio.67 Questa divina 
bellezza che costituisce il cuore dell’icona è il vero volto dell’uomo, il suo 
volto eterno. In quest’ottica, l’icona si configura come una finestra, come 
una via d’accesso alle realtà del Regno. Il volto eterno dell’uomo che si 
rispecchia nell’icona si guadagna attraverso la più profonda partecipazione 
al mistero che l’icona stessa riflette. In questo senso trovo che la riflessione 
di Florenskij ricopra una particolare importanza nell’atto di comprendere la 
funzione rivelatrice dell’icona: 

«Ecco, guardo un’icona e dico tra me e me: “È Lei”, non la sua 
raffigurazione ma Lei Stessa, contemplabile per mezzo e con l’aiuto 
dell’arte iconografica. Come attraverso una finestra io vedo la Madonna, la 
Madonna Stessa, e prego Lei, viso a viso, e giammai la Sua raffigurazione. 
E nella mia coscienza non c’è alcuna raffigurazione: c’è la tavola con i 
                         
64

 N. ZERNOV, Il Cristianesimo Orientale, traduzione di O. Nicotra, Il Saggiatore, Milano, 
1962, p. 330. 
65 Cfr. BIZĂU, Incursiuni în teologia şi arta icoanei, p. 107. 
66 Cfr. R. F. TAFT, Liturgia. Modello di preghiera, icona di vita, Lipa, Roma, 2009, 
pp. 68-85. 
67 Cfr. O. CLÉMENT, Question surl’homme, Stock, Paris, 1974, p.191. 



208 
 

colori e c’è la Madre Stessa del Signore. La finestra è una finestra e la tavola 
dell’icona è una tavola, colori e olifa; ma alla finestra si contempla la Madre 
Stessa di Dio e dietro la finestra c’è la visione della Purissima. Il pittore me 
L’ha mostrata, sì, ma non creata: lui ha scostato la cortina e Colei Che sta 
dietro è una realtà oggettiva non solo per me, ma anche per il pittore; lui 
L’ha trovata, a lui si manifesta, ma non è stato lui a crearLa, neanche 
nell’impeto della più alta ispirazione».68  

Vorrei soffermarmi su una particolare usanza che ha caratterizzato la 
prassi della Chiesa orientale nel suo passato per poter cogliere l’importanza 
che l’icona ha sempre rivestito nell’ambito della vita spirituale dei fedeli. In 
questo senso prendiamo in discussione il destino dell’icona che, per vari 
motivi – come per esempio il deterioramento dovuto al passar del tempo, al 
fumo o all’umidità – perde il suo “volto”, la sua capacità di essere guida e 
finestra sull’Invisibile. Oggigiorno è certo che in una tale situazione l’icona 
non può più servire nella liturgia della Chiesa e deve essere restaurata. Si 
osserva così l’importanza del messaggio che il volto iconico porta in sé. 
Sulla stessa linea spettano al restauro anche le icone che hanno perso lo 
scritto che accompagnava il volto, ovvero le lettere greche o slave che 
ricordano il nome del Cristo. Questo avviene perché lo stesso nome di Dio 
evoca la sua presenza.69 Il nome di Dio rappresenta quindi la sua icona 
verbale ed è questa la ragione per cui non può essere pronunciato invano.70 
Per quanto riguarda i nomi dei vari santi che vengono scritti accanto ai volti 
raffigurati, i Padri della Chiesa ribadiscono che la loro invocazione agisce 
come un’epiclesi.71 La parte importante è che nei secoli scorsi le icone che 
avevano perso il loro “volto” erano destinate ad un altro scopo preciso. Esse 
alimentavano il fuoco durante il rituale della preparazione del decotto per 
l’olio della cresima.72 Questa usanza mette in luce l’importanza che l’icona 
rivestiva nell’ambito ecclesiale anche dopo aver perso il suo significato 
liturgico. Essa veniva usata per “dare corpo” alla materia del sacramento che 
incorpora pienamente in Cristo il neo-battezzato.73 

Perché l’icona sia finestra sull’invisibile è importante mettere in luce 
l’aspetto principale che la fa diventare tale. Si tratta della venerazione 
tributata all’icona. In questo senso, l’icona integra e orienta ogni atto di 

                         
68

 FLORENSKIJ, Iconostasi, p. 52. 
69 Cfr. anche EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, p. 206. 
70 Es 20,7. 
71 Si veda a proposito la riflessione di QUENNOT sulla Presenza di Dio nel Suo Nome, in 
M. QUENOT, De la icoană la ospăţul nupţial. Chipul, Cuvântul şi Trupul lui Dumnezeu, 
Ed. Sophia, Bucureşti, 2007, pp. 229-242. 
72 Cfr. BIZĂU, Incursiuni în teologia şi arta icoanei, pp. 96-97. 
73 Cfr. EVOKIMOV, L’ortodossia, pp. 403-404. 
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preghiera e di vita, tutto il senso e l’intero significato dell’esistenza del 
cristiano d’oriente. Tomáš Špidlík evidenziava il fatto che «il pellegrinaggio 
è un luogo di preghiera privilegiato» e «una professione di fede nella 
santificazione della materia, del mondo».74 Sulla stessa linea s’inscrive 
anche la venerazione delle icone. Essa corrisponde perfettamente a questi 
connotati. In questa luce, pregare le sacre immagini diventa un peregrinare 
verso una meta di grazia, compiere un cammino di trasfigurazione. 
 
Il rapporto tra la stilizzazione pittorica e l’essenza atemporale 
dell’icona 
Il fatto che l’icona presenti gli avvenimenti sub specie aeternitatis ha 
un’importanza capitale nella coscienza cristiana orientale. L’arte 
iconografica riesce a intuire le essenze e a evidenziarle con tanta forza per 
mezzo della stilizzazione pittorica. Il peso e l’opacità della materia 
scompaiono e fanno spazio alle linee dorate, sottili e serrate, penetranti 
come raggi di energia deificante che spiritualizzano i corpi. L’homo 
terrenus diventa l’homo celestis, leggero, vivace ed alato. La nudità si 
ricopre, sopprimendo il culto classico della bellezza del corpo. Esso viene 
nascosto e il mistero della sua trasfigurazione s’intuisce attraverso le pieghe 
sobrie delle vesti.75 L’anatomia naturale espressivamente deformata viene a 
sottolineare la potenza interiore che anima i corpi. Da questo punto in poi è 
il volto che esprime lo spirito, è l’uomo interiore che affiora e si trova 
rappresentato. La stilizzazione pittorica per mezzo delle deviazioni volute e 
mirabilmente misurate mostra il distacco dalle forme terrestri. Compaiono 
figure sottili e allungate di un’eleganza e di una grazia estreme. Nel 
processo di trasformazione che mira alla raffigurazione del mondo celeste, i 
piedi diventano troppo piccoli, le gambe sottili e quasi deboli; su corpi rigidi 
appaiono teste minuscole e graziose. I corpi sono di una snellezza 
accentuata e si presentano come fluttuanti nell’aria o dissolti nell’oro eterno 
della luce divina. Nel loro trasfigurarsi, essi perdono ogni carattere 
carnale.76 Quello dell’icona è un universo a parte, rinnovato, abitato 
liberamente dalle energie divine e da esseri con volto d’eternità. I 
personaggi, mossi dall’epectasi,77 popolano un universo che si dilata senza 
limiti negli spazi celesti del Regno.78 

                         
74 T. ŠPIDLÍK, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, Roma, Lipa, 
2002, p. 384.  
75 Cfr. USPENSKIJ, La teologia dell’icona, cit., p. 128; cfr. anche EVDOKIMOV, 
Teologia della bellezza, pp. 218. 
76 Cfr. BULGAKOV, Ortodoxia, pp. 190-191. 
77 Cfr. BOBRINSKOY, Icoana, obiect de artă sau obiect de cult?, p. 59. 
78 Cfr. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, pp. 214-215. 
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Guardata in questa luce, la composizione dell’icona si distingue per 
un’insolita pienezza, per un totale distacco da tutto ciò che circonda e 
soprattutto per la musicalità del suo ritmo. In verità, nessuna delle culture 
artistiche, nessuno tra gli stili dell’arte sono riusciti ad offrire così tanti 
modelli di pienezza della struttura compositiva come ha fatto l’icona. 
Dall’arte iconografica che caratterizza l’immagine bizantina dipende in 
grande misura il ritmo. In questo senso l’icona possiede una struttura 
musicale e poetica, e nel nostro tentativo di comprenderla dobbiamo partire 
da una contrapposizione tra l’arte che essa comporta e l’arte della pittura.79 
Tarabukin paragona le ripetizioni ritmiche presenti nell’icona ai metri 
poetici e alle rime dei versi. In questo modo si spiega la sobrietà della 
composizione nell’iconografia che, proprio come la sobrietà del verso 
dattilico dell’esametro non permette l’arbitrario.80 Tutti i movimenti 
raffigurati nell’icona sono “intrisi” di una certa musicalità. La natura 
raffigurata e i personaggi si muovono come se accompagnati da una musica 
non sonora, ma percettibile, che in ultima istanza diventa “visibile” per 
mezzo del ritmo visuale.81 

«Gli iconografi sono grandi maestri del disegno. Il senso mistico da 
solo non sostituisce la conoscenza perfetta dai colori e delle forme. I 
contorni sono chiari e puri e di una nitidezza estrema. Essi variano la linea 
all’infinito, ma questa resta sempre estremamente precisa; il tracciato 
«continuo» si associa al ritmo. Un contorno nero calcato stacca dal contesto 
e sottolinea il valore proprio della figura. Maestri della composizione, questi 
artisti sono poeti e cantori in colori».82 

Varrebbe la pena evidenziare ancora una volta la somiglianza con il 
culto liturgico, in quanto anche il rituale liturgico viene caratterizzato dalla 
ritmicità. In questo senso anche i sacerdoti non si muovono prosaicamente 
durante la liturgia: tutto diventa poesia, ritmo. Nelle sue Meditazioni sulla 
divina liturgia, Gogol’ associa il diacono a un angelo nel suo volo tra il 
popolo fedele e l’altare eucaristico.83 Se oggi si osserva prosa piuttosto che 
                         
79 Cfr. TARABUKIN, Sensul icoanei, p. 160. 
80 Cfr. IBIDEM. 
81 Mentre identifica l’icona con la preghiera stessa, Uspensij si esprime in questi termini: 
«L’icona è dunque una via di mezzo; è essa stessa preghiera. Di qui viene la sua ieraticità, 
la sua semplicità maestosa, la calma ritmata dei suoi movimenti; di qui viene il fluire delle 
linee e la gioia dei colori provenienti da una perfetta armonia interiore». USPENSKIJ, Il 
significato e il linguaggio delle icone, p. 39. 
82

 EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, p. 220. 
83 N.V. GOGOL’, Meditazioni sulla divina liturgia, a cura di Sergio Rapetti, Roma, Nova 
Millennium, 2007, pp. 82-83: «[…] il diacono medita sul mistero che gli incombe, durante 
il quale deve rendersi simile a un angelo, volando dall’altare al popolo e dal popolo 
all’altare, per unire tutti i fedeli in un’anima sola e diventare, per così dire, la santa forza 
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poesia nei movimenti del clero durante le funzioni, questo è dovuto alla 
degenerazione del dramma religioso, che una volta caratterizzava la forma 
strutturale dell’iconografia e condizionava il ritmo del canto liturgico.84 

Alla stilizzazione pittorica è legato anche il modo in cui l’iconografo 
organizza in principio la sua composizione. Esso dispone tutto non in 
profondità, ma in altezza, e, mentre subordina l’insieme alla superficie piana 
del pannello, riesce a sopprimere il vuoto. Evdokimov evidenzia il modo in 
cui l’artista ispirato riesce a strutturare i personaggi dell’icona e a delimitare 
i loro movimenti nel percorso che l’immagine sacra propone. 

«Con arte consumata egli installa i suoi personaggi sulle dimensioni 
della tavola. Le figure si muovono con una scioltezza sorprendente e 
scivolano per così dire lungo la superficie secondo l’asse verticale o, al 
contrario, gravitano a partire dalla superficie, sembrano lasciarla e avanzare 
verso colui che contempla. L’artista trova il rapporto perfetto tra i contorni 
degli esseri e lo spazio libero, sorprendentemente aereo. I corpi conservano 
appena quanto occorre del reale per segnare il loro punto di partenza in 
questo mondo e poi lanciarsi verso l’alto».85  

Per mezzo della stilizzazione pittorica l’essenza atemporale 
dell’icona viene magnificamente messa in luce. Come ricordavo prima, la 
giustapposizione delle scene segue l’ordine interiore del «tempo riscattato». 
L’azione dell’icona si svolge fuori dei limiti del luogo e del tempo, ovvero, 
davanti a ciascuno. Se occorre evidenziare che la scena si situa all’interno, 
essa è evocata schematicamente sul fondo ed è invocata da un velario 
sospeso tra i muri. In questo modo, nella tradizione ortodossa, l’icona si 
configura come un’autentica apertura su un aldilà, “bagnato” – come 
metteva in risalto Evdokimov – dalla luce dell’Ottavo Giorno.86 
 
La sua durata nei secoli testimonia il valore della sua forza 
rappresentativa 
Quello che finora ho esposto sulle sacre immagini nella Tradizione della 
Chiesa Ortodossa ci porta anche a tirare alcune conclusioni. Osserviamo 
così che, secondo i Padri, il compito dell’icona, cominciando dai primi 
secoli, consiste nel manifestare il più fedelmente e il più compiutamente 
possibile la verità dell’incarnazione divina, nella misura consentita dalle 
risorse dell’arte. In questa luce, se l’immagine dell’Uomo Gesù è veramente 
                                                               
animatrice della liturgia». Sullo stesso argomento si veda anche I. ZIZIOULAS, Eucarestia 
e Regno di Dio, Magnano, Qiqajon, 1996, pp. 67-68. 
84 Cfr. P. FLORENSKIJ, Il rito come sintesi delle arti, in Bellezza e Liturgia. Scritti su 
cristianesimo e cultura, a cura di N. Valentini, Mondadori, Milano, 2010, p. 35. 
85

 EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, pp. 216-217. 
86 Cfr. IBIDEM, p. 217.  
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l’immagine di Dio, risulta molto chiaro il fatto che l’icona rappresenta non 
la carne corruttibile destinata alla decomposizione, ma la carne trasfigurata, 
illuminata dalla grazia, la carne del mondo che verrà.87 La sua forza 
rappresentativa risiede nel fatto che, dai primi secoli del Cristianesimo, 
l’icona è sempre riuscita a trasmettere con mezzi materiali, visibili agli 
occhi di carne, la bellezza e la gloria divina.88 I Padri del Settimo Concilio 
confermano il fatto che l’icona è degna di venerazione e santa precisamente 
perché trasmette lo stato deificato del suo prototipo e ne porta il nome 
perché la grazia che appartiene al prototipo vi è presente.89 Più precisamente 
è l’azione dello Spirito Santo che suscita la santità sia della persona 
raffigurata che della sua icona, e mediante la sua icona si opera anche la 
relazione tra il santo e il fedele. Questo carattere dinamico dell’icona 
nell’atto di salvezza dell’uomo viene molto bene messo in evidenza 
attraverso i secoli cominciando dalle prime testimonianze sulle sacre 
immagini nel Cristianesimo.  

Prendendo in discussione la forza rappresentativa delle icone, i Padri 
distinguono accuratamente tra ritratto e icona. Se il primo mostra un essere 
umano ordinario, il secondo rappresenta un uomo unito a Dio. In questo 
modo, l’icona si distingue dal ritratto per il suo stesso contenuto, e tale 
contenuto riesce a creare delle forme espressive specifiche e peculiari 
dell’icona che la distinguono da ogni altro tipo di immagine.90 Dal valore 
della sua forza rappresentativa è legato anche il modo in cui l’icona, lungo i 
secoli, indica la santità. Nell’immagine bizantina, questa non viene né 
sottointesa, ne aggiunta in sovrappiù dal nostro pensiero, bensì visibile ai 
nostri occhi carnali.91 La tradizione orientale mette in risalto l’icona quale 
immagine della trasfigurazione dell’uomo e questo aspetto si rispecchia 
mirabilmente anche nell’innografia. In questo modo tengo a sottolineare 
ancora una volta il legame indissolubile tra icona in quanto immagine 
liturgica92 e culto. I canti liturgici della festa che ricorda la Trasfigurazione 
del Signore evidenziano come la deificazione sia la nostra meta. 

«Celebrando in questo giorno la vigilia della santissima e gloriosa 
trasfigurazione glorifichiamo Cristo che ha trasformato la nostra natura col 

                         
87 Cfr. 1 Cor 15, 35-49. 
88 Cfr. BULGAKOV, Ortodoxia, p. 189. 
89

 J.D. MANSI, Sacrorum conciliorum, XIII, 344: «Quando dipingiamo l’icona del Signore, 
noi confessiamo la sua carne deificata e nell’icona non riconosciamo altro che un’immagine 
riproducente una somiglianza del prototipo. Per questo motivo essa ne riceve il nome; solo 
in questo modo ne partecipa e perciò è venerabile e santa».  
90 Cfr. IBIDEM, XIII. 
91 Cfr. USPENSKIJ, La teologia dell’icona, pp. 111-112. 
92 Cfr. QUENOT, De la icoană la ospăţul nupţial, p. 10.  
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fuoco della divinità e come all’origine, l’ha resa spendente di 
incorruttibilità».93 

Il parallelismo fra il contenuto dell’icona e la trasfigurazione è ancor 
di più messo in luce dall’inno: 

«Colui che un tempo, mediante i simboli, aveva parlato con Mosè 
sul monte Sinai, dicendo: Io sono “Colui che È”, trasfigurandosi oggi sul 
monte Tabor alla presenza dei discepoli, ha mostrato come in lui la natura 
umana riacquistasse la bellezza archetipa dell’immagine. Prendendo a 
testimoni di una tale grazia Mosè ed Elia, li rendeva partecipi della sua 
gioia, mentre essi preannunciavano il suo esodo tramite la croce e la 
salvifica risurrezione».94  

Ai vespri della stessa festa si canta: 
«Per mostrare la trasformazione dei mortali assunti nella tua gloria, o 

Salvatore, al momento del tuo secondo e tremendo avvento, sul monte 
Tabor ti sei trasfigurato. Elia e Mosè parlavano con te; tu che chiamasti tre 
dei tuoi discepoli, ed essi vedendo, o Sovrano, la tua gloria, per il tuo 
fulgore restarono sbigottiti. O tu che un tempo su costoro hai fatto brillare la 
tua luce, illumina le anime nostre».95 

Questo parallelismo, che potrebbe essere confermato anche da altri 
inni liturgici, ovviamente non è frutto di una semplice immaginazione 
poetica; ciò sarebbe incompatibile con l’ispirazione divina dei testi liturgici 
che hanno come autori i Padri della Chiesa. È invece una chiara indicazione 
del contenuto spirituale dell’icona.96 

Dai primi secoli di vita cristiana, la forza rappresentativa delle sacre 
immagini testimonia il loro valore quali simboli. «L’icona non è 
un’incarnazione, neppure un luogo, ma un segno visibile dell’invisibile 
presenza irradiante».97 Per ricapitolare il pensiero patristico si può affermare 
che l’icona non ha esistenza propria. Essa altro non fa che condurre agli 
esseri stessi. Mentre ha una funzione pedagogica, si configura come un 
richiamo costante a Dio e nello stesso tempo stimola il desiderio 
d’imitazione. Il linguaggio dell’icona si rivolge direttamente a noi e diventa 
insegnamento. Siamo ammaestrati sul come comportarci nella preghiera e 
nella relazione con Dio, come i nostri sensi non debbano essere dispersi né 

                         
93 Stichirá prosόmia della festa della Trasfigurazione del Signore, in Anthologhion, IV, 
p. 855. 
94 Idiόmela, tono I, della festa della Trasfigurazione del Signore, in Anthologhion, IV, 
p. 861. 
95Tropario dell’Orthros della festa della Trasfigurazione del Signore, in Anthologhion, IV, 
p. 862. 
96 Cfr. USPENSKIJ, La teologia dell’icona, p. 112. 
97

 EVDOKIMOV, L’ortodossia, p. 316. 
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distratti dalla preghiera a causa delle manifestazioni del mondo esterno. In 
questo modo, lungi dall’allontanarsi dal mondo per chiudersi su sé stessa, al 
contrario, l’icona è rivolta verso il mondo.98 Questo viene mirabilmente 
messo in evidenza dal fatto che i santi sono abitualmente rappresentati 
frontalmente o di tre quarti verso lo spettatore. Persino nelle scene 
complesse, in cui il movimento generale è orientato verso il centro 
dell’immagine i personaggi dell’icona non sono mai raffigurati di profilo. 
La comunione tra i santi raffigurati e coloro che contemplano l’icona è 
evidenziata soprattutto dallo stare faccia a faccia, e il profilo rompe, in 
qualche modo, questa comunione, essendo come un principio di assenza.99 
Per questo esso è tollerato nella rappresentazione di personaggi che non  
hanno ancora raggiunto la santità.100 

La forza rappresentativa dell’icona testimonia l’importanza che essa 
assume per il cammino spirituale dell’uomo e la fa diventare – grazie alla 
rivelazione che porta con sé – guida spirituale per il fedele, mezzo per 
raggiungere la deificazione. In quest’ottica, Uspenskij, il teologo del 
pennello e dei colori, sintetizza il pensiero comune dell’Ortodossia quando 
ribadisce il fatto che l’icona non si propone in alcun modo di comunicare 
emozioni al fedele.  

«Il suo scopo non è quello di suscitare in lui qualche sentimento 
umano di tipo naturale, bensì quello di coinvolgere ogni sentimento, così 
come l’intelligenza e le altre facoltà della natura umana, sulla via della 
trasfigurazione. L’illuminazione per mezzo della grazia non annulla nessuna 
di queste facoltà naturali, proprio come il fuoco non cancella le proprietà del 
ferro».101 

L’ortodossia ha sempre sostenuto la possibilità dell’uomo di essere 
deificato, e, seguendo la strada tracciata dal culto, il fedele aspira con tutte 
le sue forze alla trasfigurazione. La vita liturgica della Chiesa d’Oriente, 
oltre ad una sostenuta partecipazione e immedesimazione del mistero, ci 
mette di fronte alla visione della Vita in Cristo. Ma la visione trasforma. 
Vedere Cristo significa ricevere la sua santità; e la deificazione altro non è 
che il risplendere della luce divina per mezzo di questo stare faccia a faccia 
che ci trasforma e ci fa diventare somiglianti,102 veri figli di Dio. «Voi siete 
dèi, siete tutti figli dell’Altissimo».103 Contemplata in tutta la sua bellezza, 
nella luce della tradizione e dell’insegnamento patristico, l’icona bizantina 
                         
98 Cfr. IDEM, Teologia della bellezza, p. 218. 
99 Cfr. USPENSKIJ, Icoana, vedere a lumii duhovniceşti, p. 27. 
100 Cfr. IDEM, Il significato e il linguaggio delle icone, pp. 38-39. 
101 Ivi, p. 39. 
102 Cfr. BOBRINSKOY, Icoana, obiect de artă sau obiect de cult?, p. 59. 
103 Sal 82, 6. 
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riesce a farci diventare pienamente coscienti di questo vedere faccia a 
faccia.104 
 
Abstract: The Strength of the Representation of the Liturgical Art in the 
Worship of the Orthodox Church 
In general, any form of art is configured as an system of expression, of an 
special language whose elements relate to the meaning as the words of a 
sentence at the thought. 

Based on this vision, the message of icon expresses in the whole the 
idea of eternal life. That is why the Church assigns to the liturgical art the 
importance of a revealed theology that manifests through shapes, lines and 
colors. This present study shows the Christian Orient position towards the 
icon and the importance of art in the liturgical worship of the Orthodox 
Church. Thus, following the tradition of the Fathers, the Orthodox Church 
identifies own icon art because in the liturgical art, the act of deification of 
man is revealed with a total force of expression.  
The image of God in man is one that would allow us to discover the face of 
God in every person. That is why the divine beauty that constitutes the 
intimate center of the icon, is the true human face, his eternal face. Only 
understood in this sense the icon becomes a window, a gateway to the 
eternal life. 
 

                         
104 Cfr. QUENOT, De la icoană la ospăţul nupţial, pp. 169-178. 
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Tema credinţei şi a raţiunii în contemplarea şi trăirea 
adevărului dumnezeiesc ca premiză a icoanei ortodoxe 

 
 

Drd. MONAHIA MIRIAM LINK MIRELA LĂCRĂMIOARA1 
 
Cuvinte cheie: credinţă, contemplare, trăire, adevărul revelat, icoană, artă 

Keywords: faith, contemplation, feelings, truth revealed, icon, art 
 

Omul, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, are din actul creaţiei 
raţiunea şi capacitate de a crede în Dumnezeu şi de a descoperi tainele Lui 
înscrise atât în cosmos, cât şi în creaţia artistică. Astfel, credinţa şi raţiunea 
sunt ca două aripi cu care sufletul se înalţă spre contemplarea adevărului 
divin revelat în Sfintele Scripturi şi evident în icoană. Dumnezeu este Cel 
Care a pus în inima omului dorinţa de a-L cunoaşte pentru ca, iubindu-L şi 
cunoscându-L, să poată ajunge la adevărul întreg despre sine şi despre 
univers. A intra în adâncul de taină al adevărului este, fără îndoială, o 
chemare divină dar şi un drum pe care omul trebuie să meargă ca să se 
întâlnească cu Dumnezeu şi să se confrunte cu sine însuşi. Această cale, 
sădită de Dumnezeu în om, s-a dezvoltat în interiorul lui de taină, astfel ca 
omul, cu cât cunoaşte mai mult realităţile pământeşti şi cereşti, cu atât să se 
poată cunoaşte pe sine în unicitatea sa, să se apropie de Dumnezeu şi să-L 
iubească din tot sufletul său. Desigur, aprofundarea acestei cunoaşteri de 
sine devine pentru sufletul însetat de Dumnezeu o lucrare care nu aşteaptă 
amânare. În virtutea acestui fapt, pornind de la lucrurile create de Dumnezeu 
şi alcătuite de el, cu ajutorul harului divin, obiectul cunoaşterii se adevereşte 
a fi parte din viaţa sa, ceea ce înseamnă că omul nu săvârşeşte ceva nefiresc 
atunci când doreşte să cunoască advărul revelat în Scriptură şi în icoană. 
Mânat de această dorinţă, omul însetează de cunoaştere şi de vedere, 
răspunzând după posibilităţi la diferitele întrebări ce caracterizează drumul 
existenţei sale umane: „cine sunt? de unde vin şi încotro merg? de ce 
prezenţa răului? ce va fi după viaţa aceasta?” Fireşte, aceste întrebări îşi au 
izvorul comun în căutarea sufletului de a cunoaşte cele dinlăuntru ale inimii 
noastre şi de a vedea tainele lui Dumnezeu înscrise în icoane, ferestrele 
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. 

                         
 Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală 
de Teologie a Universităţii din Craiova, la disciplina Dogmatică, sub îndrumarea IPS Prof. 
Univ. Dr. IRINEU POPA, Mitropolitul Olteniei, care şi-a dat avizul spre publicare. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Sfânta Scriptură ne prezintă aria de cunoaştere a omului şi drumul 
său de căutare a adevărului prin multe cuvinte şi expresii revelate. Cu toate 
că Vechiul Testament n-a fost revelaţia finală şi perfectă a lui Dumnezeu, nu 
înseamnă că această descoperire nu face parte din revelaţia divină. Fără 
această revelaţie ar fi cu neputinţă să înţelegem revelaţia Noului Testament 
şi iconografia ortodoxă.2 Orice s-ar spune despre Vechiul Testament, nu 
trebuie să uităm că Domnul nostru Iisus Hristos şi Sfinţii Apostoli l-au 
numit „Legea, Profeţii şi Psalmii”, respectându-l ca pe o descoperire a lui 
Dumnezeu,3 un mesaj cu autoritate divină. În aceste cărţi sunt prezentate 
natura şi intenţiile lui Dumnezeu, care deşi nu mai sunt obligatorii pentru 
creştini, totuşi îi influenţează şi le reglementează viaţa conform cu felul în 
care sunt interpretate şi aplicate de către Mântuitorul Hristos şi de Sfinţii Săi 
ucenici. Deci, faţă de profeţii din Vechiul Testament, Mântuitorul Hristos 
ne-a revelat o nouă formă de cunoaştere a lui Dumnezeu şi ne-a transmis 
adevărul prin însăşi viaţa, Jertfa şi Învierea Sa. De la El, Sfinţii Apostoli şi 
întreaga Biserică au predicat oamenilor că Domnul slavei este „calea, 
adevărul şi viaţa” 4 şi „căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem”.5 Această 
căutare a adevărului reprezintă o dorinţă firească a omului care face parte 
din Trupul tainic al Domnului şi un act de iubire faţă de Dumnezeu - 
Adevărul pe care trebuie să-l iubească şi să-l trăiască împreună cu semenii 
lui. Astfel, comunitatea credincioşilor participă, pe de o parte, la efortul 
comun pe care îl înfăptuieşte omenirea pentru a ajunge la adevăr, iar pe de 
alta, reprezintă obligaţia de a-şi asuma sarcina vestirii certitudinilor 
dobândite prin experienţă personală şi viaţă practică. Evident, omul trebuie 
să aibă în vedere că orice adevăr la care s-a ajuns este numai o etapă către 
adevărul întreg (în icoană) ce se va arăta în revelaţia ultimă a lui Dumnezeu, 
la sfârşitul veacurilor, cum ne învaţă Sfântul Apsotol Pavel: „Căci vedem 
acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc 
în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu”.6 

Desigur, în decursul istoriei omul şi-a alcătuit nenumărate modalităţi 
de a trăi şi a vedea adevărul divin, printre care la loc de cinste se află 
Scriptura, icoana şi gândirea înţeleaptă. Astfel, prin înţelepciune noi 
progresăm în cunoaşterea adevărului, în aşa fel încât ne facem propria 
existenţă mai umană şi mai duhovnicească. Această experienţă contribuie 

                         
2 Înţelegem prin iconografia ortodoxă continuarea descoperirii lui Dumnezeu prin Duhul 
Sfânt în Biserică, ca o anticameră a Împărăţiei cerurilor, nedespărţită de Sfânta Scriptură şi 
de viaţa Trupului tainic al Domnului. 
3 Romani 3, 2. 
4 Ioan 14, 6. 
5 Faptele Apostolilor 17, 28. 
6 I Corinteni 13, 12 
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esenţial la rezolvarea întrebării privitoare la sensul vieţii şi la schiţarea unei 
imagini a lumii de dincolo şi a unui răspuns despre aceasta. Această practică 
dovedeşte că iubirea de frumos şi de înţelepciune sunt unele dintre cele mai 
nobile misiuni ale omului chemat la cunoaşterea lui Dumnezeu.7 În virtutea 
acestui fapt, constatăm că în spatele acestor realităţi trăite se creionează 
semnificaţii adânci care au nevoie întotdeauna de o explicaţie şi de o 
precizare descriptivă duhovnicească. Această experienţă începe chiar din 
momentul în care Adam a cunoscut frumuseţea Raiului şi a dat nume tuturor 
creaturilor lui Dumnezeu. De atunci omul împins de dorinţa de a descoperi 
adevărul existenţei sale şi spaţiul în care este aşezat să trăiască, a cercetat să 
obţină acele cunoştinţe universale care îi permit să se înţeleagă mai bine şi 
să înainteze în cunoaşterea creaţiei lui Dumnezeu. Astfel, el a început să 
alcătuiască opere de valoare prin grăire înţeleaptă şi vedere frumoasă. Este 
clar că la baza acestor cunoştinţe fundamentale stă uimirea sufletească 
provocată de contemplarea creaţiei şi cunoaşterea lui Dumnezeu, întrucât 
fiinţa umană este cuprinsă de o fascinaţie nedescrisă, întru cunoaştere şi 
vedere, aşa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, cel răpit până la al treilea 
cer.8 Din acest unghi de vedere omul, în relaţie cu Dumnezeu, cu sine şi cu 
semenii săi, este chemat să-şi desăvârşească dorinţa după frumuseţile divine 
negrăite, cum spune Psalmistul: „Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne 
al puterilor! Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului; 
inima mea şi trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu”.9 Întru această 
experienţă omul urcă mereu pentru a descoperi culmile cunoaşterii 
întotdeauna noi şi ale vederii, aşa cum Moise urcă pe Muntele Sinai, episod 
descris atât de iconic de Sfântul Grigorie de Nyssa.10 Se înţelege de aici că 
                         
7 Filozofia, „iubirea de înţelepciune” şi arta s-au născut şi s-au dezvoltat în momentul în 
care omul a început să se întrebe de ce există lucrurile şi care este scopul existenţei lor. În 
forme şi feluri diferite, arta şi gândirea înţeleaptă, au arătat că dorinţa de adevăr aparţine 
însăşi naturii omului. Întrebarea de ce există lucrurile şi cum trebuie să fie frumuseţea de 
dincolo de lume este o proprietate înnăscută a raţiunii umane, chiar dacă răspunsurile, pe 
măsură ce au fost date, se integrează într-un orizont ce evidenţiază complementaritatea 
diferitelor culturi în care omul trăieşte, viază şi se mişcă. Se cunoaşte faptul că incidenţa 
puternică pe care filozofia şi arta le au în formarea şi în dezvoltarea culturilor a exercitat o 
influenţă puternică în toate manifestările vieţii umane. Astfel, orice popor din lume are 
înţelepciunea sa care, ca bogăţie autentică, tinde să se exprime şi să se maturizeze şi în 
forme artistice şi filozofice. 
8 II Corinteni 12, 2-4: „Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu 
ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al 
treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu 
ştie - că a fost răpit în Rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le 
grăiască”. 
9 Psalmul 83, 1-2. 
10 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Viaţa lui Moise, PSB 29, p. 43.  
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omul cu cât urcă mai mult, cu atât vede mai mult, cunoaşte mai mult şi se 
uimeşte şi mai mult de minunăţiile lui Dumnezeu, simţind o dorinţă şi mai 
arzătoare să urce şi mai mult în Dumnezeu Cel infinit. Dacă n-ar urca 
neîncetat şi nu s-ar uimi de cele văzute omul ar cădea în repetiţie şi, puţin 
câte puţin, n-ar mai fi în stare să ducă o existenţă cu adevărat 
duhovnicească. Deci, nucleul trăirii spirituale şi artistice este o prezenţă 
constantă în viaţa omului. Dacă ne gândim, doar la operele de artă, la 
principiile non-contradicţiei, finalităţii, cauzalităţii, ca şi la concepţia despre 
persoană ca subiect liber şi inteligent şi la capacităţile sale de a cunoaşte pe 
Dumnezeu, ar fi de ajuns să ne dăm seama că adevăratul bine al omenirii 
este în Dumnezeu şi în vederea Lui spirituală. Aceste preocupări sufleteşti 
arată că omul este posesorul unui ansamblu de cunoştinţe în care se poate 
recunoaşte patrimoniul spiritual al vieţii sale şi evident al omenirii. Din 
acest tezaur se alimentează cunoştinţele umane din care se împărtăşesc toţi, 
comoară spirituală ce constituie un punct de referinţă pentru diferitele 
preocupări ale omului. Aşa că omul înzestrat de Dumnezeu cu raţiune 
discursivă, ca recta ratio, reuşeşte să intuiască şi să formuleze principiile 
prime şi universale ale fiinţei sale şi ale creaţiei ce-l înconjoară, pentru ca 
mai apoi să primească în mod corect din aceste concluzii coerente 
referitoare la ordinea logică şi deontologică a existenţei sale. În acest 
context este apreciat angajamentul raţiunii umane luminate de Dumnezeu 
pentru a ajunge la acele obiective şi vederi care să facă existenţa personală 
cât mai demnă de fiinţă după chipul lui Dumnezeu. Arta, în atare caz, are 
aceeaşi cale pentru cunoaşterea adevărurilor fundamentale referitoare la 
existenţa omului, fiind un ajutor important pentru aprofundarea înţelegerii 
credinţei şi pentru predicarea adevărului Evangheliei la cei care încă nu-l 
cunosc. Meritul icoanei trebuie deci văzut în faptul că ea concentrează 
atenţia lumii asupra lui Dumnezeu şi a rolului Său în această lume. Pornind 
de aici, omul înzestrat de Dumnezeu cu raţiune, simţire şi voinţă îşi dezvoltă 
modalităţile de a cunoaşte tot mai mult şi tot mai profund pe Creatorul său şi 
creaţia sa.11 Rezultă de aici că necesitatea unei reflecţii asupra adevărului 
                         
11 Omul, făcut după chipul lui Dumnezeu, a adus lămuriri în diferite domenii, favorizând 
dezvoltarea iconografiei şi a culturii. De exemplu, arta, antropologia, logica, ştiinţele 
naturii, istoria, limbajul..., într-un anumit fel întregul univers a fost cuprins de gândirea 
umană şi îmbrăcat în haina cunoaşterii şi a vederii frumosului. Este adevărat că uneori 
aceeaşi raţiune, având intenţia de a cerceta în mod unilateral asupra omului ca subiect, a 
uitat că omul este chemat mereu să se îndrepte spre Adevărul care transcende lumea şi 
universul. Fără referinţa la Adevărul divin ipostatic, fiecare rămâne în voia arbitrarului şi 
condiţia sa de persoană sfârşeşte prin a fi limitată la criterii pragmatice bazate în mod 
esenţial pe datul experimental, în convingerea eronată că totul trebuie să fie dominat de 
tehnică. Astfel s-a întâmplat că, în loc de a exprima mai bine tensiunea spre adevăr, 
raţiunea sub greutatea unei ştiinţe aşa de mari s-a curbat asupra ei însăşi devenind, zi de zi, 
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este legată de motivul vestirii adevărului, cum subliniază Sfântul Apostol 
Pavel: „Ne-am lepădat de cele ascunse ale ruşinii, neumblând în vicleşug, 
nici stricând cuvântul lui Dumnezeu, ci făcându-ne cunoscuţi prin arătarea 
adevărului faţă de orice conştiinţă omenească înaintea lui Dumnezeu”.12 Ca 
atare, prin cercetarea adevărului şi prin împărtăşirea reflecţiilor despre 
drumul care duce la înţelepciunea adevărată şi la vederea celor înţelese dar 
încă nevăzute ne dovedim a fi iubitori de Dumnezeu şi de oameni.  

În virtutea acestui fapt, orice creştin este iubitor de înţelepciune şi de 
frumos precum şi martor al adevărului divin universal. Aceasta înseamnă că 
a da mărturie despre adevărul credinţei şi a fi cuprins de frumuseţea şi harul 
icoanei este o sarcină încredinţată de Dumenzeu Bisericii la care nimeni nu 
poate renunţa fără a risca să sărăcească interiorul propriu şi în acelaşi timp 
mântuirea personală. Prin urmare, numai prin mărturisirea adevărului 
credinţei, în crez şi în icoană, Biserica a dat oamenilor încrederea în 
Dumnezeu şi le-a oferit prin Sfintele Taine Împărăţia cerurilor. Ea a învăţat 
şi a trăit, în felul acesta, exigenţa unui temei pe care să se construiască 
existenţa personală a fiecăruia dintre membrele sale, luptând împotriva 
caracterului fragmentar al unor propuneri care ridică efemerul la rangul de 
valoare. Aceasta este ceea ce spunem în rugăciunea: „În Biserica slavei 
Tale, în cer a sta ni se pare”. Desigur, fără posibilităţile reale de a ajunge la 
adevăratul sens al existenţei umane, mulţi  rătăcesc de la propria viaţă şi 
ajung la malul prăpastiei, fără să ştie spre ce se îndreaptă. Tocmai de aceea 
icoana, ca experienţă duhovnicească în Duhul Sfânt, are marea 
responsabilitate de a forma gândirea şi cultura prin apelul peren la căutarea 
adevărului credinţei şi al iubirii, recuperând cu putere vocaţia sa originară.  

 
Dumnezeu ne-a revelat taina voinţei Sale ca noi să-I putem vedea chipul 
Său iconic 
Biserica a mărturisit dintotdeauna că este păstrătoarea mesajului divin care-şi 
are originea în Dumnezeu Însuşi, cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel.13 
                                                               
incapabilă de a ridica privirea spre înălţimi pentru a îndrăzni să ajungă la adevărul fiinţei. 
Aşa se face că gândirea modernă, uitând să-şi orienteze cercetarea asupra fiinţei umane, a 
preferat să sublinieze limitele şi condiţionările. De aici s-a ajuns la diferite forme de 
agnosticism şi de relativism, care au făcut ca înţelegerea şi cunoaşterea să se rătăcească în 
nisipurile mişcătoare ale unui scepticism general.  
12 II Corinteni 4, 2. 
13 Faptele Apostolilor 17, 24-29: „Dumnezeu, Care a făcut lumea şi toate cele ce sunt în ea, 
Acesta fiind Domnul cerului şi al pământului, nu locuieşte în temple făcute de mâini, nici 
nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viaţă şi 
suflare şi toate. Şi a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată 
faţa pământului, aşezând vremile cele de mai înainte rânduite şi hotarele locuirii lor, ca ei 
să caute pe Dumnezeu, doar L-ar pipăi şi L-ar găsi, deşi nu e departe de fiecare dintre noi. 
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Astfel, cunoaşterea pe care ea o propune omului nu provine din 
înţelepciunea omenească şi nici din propria sa cugetare, fie ea şi cea mai 
elevată, ci din acceptarea în credinţă a Cuvântului lui Dumnezeu şi din 
contemplarea Lui prin imagine harică.14 Deci, prin alcătuirea noastră de 
fiinţe după chipul lui Dumnezeu şi prin naşterea noastră din apă şi din duh, 
se află o întâlnire dintre noi şi Dumnezeu, unică în felul ei, care indică 
deschiderea unei taine ascunse de veacuri,15 revelate acum în Fiul lui 
Dumnezeu înomenit. Dumnezeu, în bunătatea şi înţelepciunea Sa, a voit în 
felul acesta să dezvăluie şi să facă cunoscută taina voinţei Sale prin Fiul Său 
înomenit, Mântuitorul Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel.16 În felul 
acesta, Cuvântul făcut trup este temeiul icoanei. El este Cel Care ne-a 
înlesnit posibilitatea ca să ajungem la Tatăl în Duhul Sfânt şi ne-a făcut 
părtaşi la firea Sa dumnezeiască prin har, cum afirmă Sfântul Apostol 
Petru.17 Această iniţiativă jertfelnică şi dăruitoare a Fiului înomenit porneşte 
de bună seamă de la Dumnezeu Tatăl pentru a ajunge la omenire, acţiune 
finalizată prin Cruce şi Înviere. Ca atare, Preasfânta Treime, ca izvor al 
iubirii desăvârşite, doreşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa 
adevărului să ajungă, iar Fiul întrupat este Acela Care împlineşte această 
iconomie. Evident, această lucrare aduce după sine cunoaşterea adevărată şi 
vederea celor cereşti exprimate în culori pământeşti la care mintea este 
                                                               
Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem, precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci ai 
Lui neam şi suntem. Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că 
dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meşteşugul şi de 
iscusinţa omului”. 
14 I Tesaloniceni 2, 13: „De aceea şi noi mulţumim lui Dumnezeu neîncetat, că luând voi 
cuvântul ascultării de Dumnezeu de la noi, nu l-aţi primit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci, 
aşa precum este într-adevăr, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu, care şi lucrează întru voi cei 
ce credeţi”. 
15 I Corinteni 2, 7; Romani 16, 25-26. 
16 Efeseni 1, 3-12: „Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel 
Ce, întru Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ceruri, cu toată binecuvântarea 
duhovnicească; Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi 
fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru 
El, prin Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, cu 
care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său Cel iubit; Întru El avem răscumpărarea prin sângele 
Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui, pe care l-a făcut să prisosească în noi, 
în toată înţelepciunea şi priceperea; Făcându-ne cunoscută taina voii Sale, după buna Lui 
socotinţă, astfel cum hotărâse în Sine mai înainte, spre iconomia plinirii vremilor, ca toate 
să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ - toate întru El, întru Care 
şi moştenire am primit, rânduiţi fiind mai înainte - după rânduiala Celui Ce toate le 
lucrează, potrivit sfatului voii Sale, - ca să fim spre lauda slavei Sale, noi cei ce mai înainte 
am nădăjduit întru Hristos”. 
17 II Petru 1, 4: „Prin care El ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume”. 
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îndemnată să ajungă şi să desluşească cele cu privire la sensul propriei 
existenţe, cum subliniază Sfântul Ioan Evanghelistul: „Aceasta este viaţa 
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus 
Hristos pe Care L-ai trimis”.18  

Fireşte, toate acestea sunt cunoscute pe cale catafatică, la care omul 
ajunge pe calea raţiunii luminate de credinţă.19 Desigur, această cunoaştere 
exprimă un adevăr care se întemeiază pe însuşi faptul revelaţiei lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu înşală nici nu vrea să înşele pe om.20 
După cum se ştie teologia ortodoxă utilizează aceste două feluri de 
cunoaştere, catafatic şi apofatic, în înţelesul de căi de cunoaştere religioasă 
şi forme de exprimare a acestei cunoaşteri, atât prin cuvânt cât şi prin 
icoană. Potrivit acestor direcţii de cunoaştere a lui Dumnezeu afirmăm că 
Cel viu şi personal este spirit absolut şi are toate perfecţiunile în sens 
absolut.21 În transcedenţa fiinţei Sale personale, Dumnezeu rămâne 
necunoscut şi necuprins. Dumnezeu nu poate fi cunoscut în acelaşi chip în 
care sunt cunoscute realităţile din lumea concretă, folosind ideile sau 
noţiunile de timp şi spaţiu şi raporturile dintre fenomenele naturale, fiindcă 
Dumnezeu le transcede pe toate. Deşi, spunându-se că Dumnezeu umple 
timpul şi spaţiul, nu s-a afirmat destul despre Dumnezeu, întrucât El 
depăşeşte toate în mod absolut, le transcede fiind veşnic şi necuprins, 
nemărginit. De aceea, afirmându-se ceea ce nu este Dumnezeu, se spune mai 
mult despre El, despre misterul divin inefabil, inexprimabil în grai omenesc, 
decât se spune în concepte sau noţiuni afirmative. Cât priveşte teologia 
apofatică aceasta susţine că propoziţiile despre perfecţiunile lui Dumnezeu, 
sunt mai potrivite, mai corespunzătoare misterului dumnezeiesc, pe care 
omul caută să le exprime depăşind existenţele create. În virtutea acestui fapt, 
taina lui Dumnezeu depăşeşte sau transcede atât catafatismul, cât şi 
apofatismul, El rămânând în sine incognoscibil, de necunoscut, 
incomprehensibil, de necuprins cu mintea şi inaccesibil, de neajuns la el, 
prin puterile proprii fiinţei create.22 Această evidenţă trăită a existenţei lui 
                         
18 Ioan 17, 3. 
19 Pictura ortodoxă are un mare rol în această cunoaştere a adevărurilor divine revelate şi în 
a arăta sensul iconomiei mântuirii în planul mântuirii omului. 
20 Dupa forma de exprimare, afirmativă sau negativă, cunoaşterea lui Dumnezeu poate fi 
împărţită în catafatică şi apofatică. 
21 Acest mod de afirmare a adevărurilor despre Dumnezeu se numeşte catafatism. Cât 
priveşte însă cunoaşterea apofatică aceasta se caracterizează prin negarea oricărei 
imperfecţiuni în Dumnezeu, ceea ce, în fond, înseamnă afirmarea tuturor perfecţiunilor în 
El. 
22 Apofatismul nu înseamnă agnosticism, adică lipsă de cunoaştere obiectivă, nici ignoranţă 
sau incultură, ci depăşire a mijloacelor obişnuite de cunoaştere raţională. În acest context, 
cunoaşterea apofatică se întemeiază pe premisa că existenţa lui Dumnezeu Cel Viu, 
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Dumnezeu presupune o pregătire pentru ea, printr-o strădanie spirituală, 
printr-un urcuş duhovnicesc, cu ajutorul harului Duhului Sfânt, aşa cum am 
porni de la icoană spre prototip. Omul, în acest urcuş spiritual, nu are nicio 
oprelişte, dimpotrivă, Dumnezeu îl cheamă neîncetat să înainteze în 
cunoaşterea Lui23 şi să crească în El cu ajutorul harului, până la vârsta 
deplinătăţii Mântuitorului Hristos.24 

Există, deci, două feluri de cunoaştere, distincte nu numai datorită 
principiului lor, dar şi datorită obiectului lor: în una cunoaştem pe 
Dumnezeu cu raţiunea naturală, iar în alta îl cunoaştem prin credinţă. 
Datorită obiectului, în afară de adevărurile pe care raţiunea naturală le poate 
înţelege, omul are posibilitatea să vadă cele nearătate şi cele ascunse ale 
înţelepciunii lui Dumnezeu, care nu pot fi cunoscute decât numai prin 
credinţă şi dacă ne sunt revelate de sus. Desigur, credinţa este un dar al lui 
Dumnezeu şi se desăvârşeşte în om prin lucrarea harului Duhului Sfânt. Ea 
este în mod efectiv de o ordine diferită de cea a cunoaşterii naturale, fiind 
luminată şi călăuzită de Duhul lui Dumnezeu ca „plinătatea de har şi de 
adevăr”.25 Pe aceasta Tatăl a voit să o reveleze în istorie într-o manieră 
definitivă prin Fiul Său Iisus Hristos, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: 
„După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a 
vorbit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a 
grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate şi prin Care a făcut 
şi veacurile”.26  

Deci, Fiul este revelatorul adevărului despre Tatăl în Duhul Sfânt. El 
a adeverit rolul mântuitor al Revelaţiei lui Dumnezeu în istorie şi a exprimat 
natura acesteia. De la El am învăţat că Revelaţia lui Dumnezeu Cel 
nevăzut,27 în belşugul iubirii Sale, se adresează oamenilor ca unor prieteni 
pentru a sta de vorbă cu ei,28 pentru a-i chema şi a-i primi în comuniune cu 
El. Această iconomie a Revelaţiei divine se împlineşte, de bună seamă, prin 
fapte, cuvinte şi icoane, astfel încât lucrările săvârşite de Dumnezeu în timp 
pun în relief şi confirmă învăţătura şi realităţile însemnate prin cuvinte, iar 
                                                               
incognoscibil şi incomprehensibil, este în toată deplinătatea Sa mai evidentă spiritului 
omenesc decât toate celelalte existenţe. Desigur, nu este vorba despre o existenţă 
demonstrată logic, ci supralogic, prin evidenţa trăită a existenţei lui Dumnezeu şi prin 
orientarea firească a omului, ca dorinţă de comuniune cu Preasfânta Treime. 
23 I Corinteni 12, 31. 
24 Efeseni 4, 13. 
25 Ioan 1, 14. 
26 Evrei 1, 1-2. 
27 Coloseni 1, 15; I Timotei 1, 17. 
28 Ioan 15, 14-15: „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu 
vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru 
că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute”. 
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cuvintele proclamă lucrările şi luminează tainele din ele. Toate aceste 
adevăruri, evident, îşi arată profunzimea şi împlinirea în Hristos 
Mântuitorul, Cel Ce a fost răstignit şi a înviat pentru mântuirea noastră. 
Întru El Se revelează Dumnezeu Tatăl, în timp şi în istorie. Acesta, la 
plinirea vremii,29 ca Raţiune ipostatică atotcuprinzătoare, luminează întreaga 
lume, ca noi să trăim, să vedem în icoană şi să gustăm anticipat încă de pe 
acum ceea ce se va împlini cu noi în veacul viitor. 

Aşadar, Tatăl L-a trimis în lume pe Fiul Său, Cuvântul Cel veşnic, 
prin care toate s-au făcut şi Care luminează pe toţi oamenii, ca El să 
locuiască între noi şi să ne descopere cele ascunse ale Preasfintei Treimi.30 
Făcându-Se Om între oameni, El ne-a vorbit despre Dumnezeu,31 ducând la 
bun sfârşit lucrarea mântuirii noastre pe care I-a încredinţat-o Tatăl.32 Astfel, 
cine Îl vede pe El, Îl vede pe Tatăl,33 atât prin prezenţa şi manifestarea Sa, 
cât şi prin cuvintele, imaginile şi faptele Sale, dar mai ales prin moartea şi 
prin Învierea Sa din morţi. Datorită acestei lucrări neîntrerupte a Lui în 
Duhul Sfânt, istoria constituie pentru Biserică un drum de parcurs în 
întregime, cum ne învaţă Mântuitorul: „Iar când va veni Acela, Duhul 
Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci 
toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti”.34 Ca atare, prin 
Duhul Domnului, Mântuitorul Hristos învaţă în mod deplin conţinuturile 
adevărului revelat, Biserica, tinzând, pe măsura trecerii veacurilor, către 
plinătatea adevărului divin, până ce se vor împlini în ea cuvintele lui 
Dumnezeu. Deci, timpul mântuirii, sfinţit prin Jertfa Domnului şi prin 
Învierea Lui, ne arată şi mai mult că dimenisunea şi lucrarea lui Dumnezeu 
este pentru mântuirea şi îndumnezeirea noastră. El ajunge la noi prin ceea ce 
nouă ne este mai familiar şi uşor de verificat, prin Sfintele Taine şi prin 
icoane pline de har, acestea făcând parte din viaţa noastră cotidiană, fără de 
care nu am reuşi să înţelegem pe Dumnezeu şi să ne înţelegem şi pe noi. 
Prin urmare, Înomenirea Fiului lui Dumnezeu ne dă efectiv posibilitatea să 
vedem actualizată sinteza definitivă a rostului Jertfei şi Învierii Domnului pe 
care omul n-ar fi putut niciodată să şi le imagineze şi să şi le reprezinte în 
icoană. Mai precis Cel Veşnic, intrând în timp, a luat chipul omului şi omul 
s-a îndumnezeit. Iar cât priveşte adevărul cuprins în Revelaţia supranaturală, 
acesta nu mai este restrâns la adevărul natural, la un domeniu teritorial şi 
cultural, ci este deschis la orice om care vrea să-L primească pe Mântuitorul 
                         
29 Galateni 4, 4. 
30 Ioan 1, 1-18. 
31 Ioan 3, 34. 
32 Ioan 5, 36; 17, 4. 
33 Ioan 14, 9. 
34 Ioan 16, 13. 
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Hristos în adâncurile sale. Deci, prin Fiul înomenit, toţi au acces la Tatăl, El 
dând viaţă divină tuturor celor care vor crede în El.35 Totodată, pin Revelaţia 
divină, omul primeşte adevărul ultim cu privire la viaţa proprie şi la destinul 
istoriei sale, aşa cum se şi spune: numai în taina Cuvântului înomenit, taina 
omului îşi află lumina adevărată. Ca atare, descoperindu-ni-se taina morţii şi 
Învierii Domnului putem surprinde în culoare dimensiunea duhovnicească a 
realităţilor cereşti, pornind de la imaginile relaţionate de firea noastră 
omenească şi ajungând la cele nevăzute pe care le vom vedea în viaţa de 
dincolo. 

Evident, cel care ne-a revelat pe Tatăl este Mântuitorul Iisus 
Hristos.36 Însă, cu toată transparenţa adevărurilor descoperite de El, totuşi, 
cunoaşterea pe care noi o avem despre o asemenea icoană este marcată 
mereu de caracterul fragmentar şi de limita înţelegerii noastre. Este clar că 
în acest context singura care ne poate salva din strâmtoarea noastră este 
numai credinţa lucrătoare prin iubire, cea care ne dă posibilitatea să intrăm 
în interiorul de taină a lui Dumnezeu şi să ne bucurăm de ceea ce El ne 
arată. Omul primeşte harul credinţei de la Dumnezeu, devenind ascultător de 
El, văzător şi primitor al descoperirilor cereşti. Faptul că omul credincios 
este legat de ascultarea faţă de Dumnezeu înseamnă că el crede că 
Dumnezeu este recunoscut în divinitatea, transcendenţa şi libertatea Sa 
supremă. Apoi, Dumnezeul Care Se face cunoscut, în autoritatea 
transcendenţei Sale absolute, aduce cu Sine în om şi credibilitatea faţă de 
Tainele şi imaginile pe care i le revelează. La rândul său omul, prin credinţă, 
se încredinţează întru totul acestor mărturii divine, recunoscând în mod 
deplin şi integral adevărul revelat, pentru că Dumnezeu Însuşi Se face 
garantul acestuia. Cât priveşte adevărul dăruit omului, acesta intră în 
contextul comunicării dintre om şi Dumnezeu, determinând raţiunea să se 
deschidă faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi să accepte sensul Lui profund. În 
felul acesta actul prin care ne încredinţăm lui Dumnezeu este întotdeauna o 
alegere fundamentală, în care noi suntem implicaţi trup şi suflet, prin harul 
Duhului Sfânt. Aşadar, intelectul şi voinţa omului ajută în gradul cel mai 
înalt natura spirituală a omului pentru a permite subiectului să înfăptuiască 
un act în care libertatea personală să fie trăită într-o manieră deplină. În 
atare caz, libertatea nu este doar prezentă în credinţă, ci este necesară, 

                         
35 Romani 5, 12-15. 
36 Este adevărat că, chiar şi apofatismul este depăşit, cât priveşte cunoaşterea lui Dumnezeu, 
întrucât experienţa spirituală este pătrundere mistică în lumina divină a lui Dumnezeu. 
Această intrare în lumină nu înseamnă că omul cunoaşte fiinţa nepătrunsă a lui Dumnezeu, 
ci cunoaşte pe Dumnezeu numai prin energiile necreate şi nedespărţite de fiinţa Lui. Prin 
aceste lucrări Dumnezeu ni Se comunică şi ni Se împărtăşeşte, simbolul acestei cunoaşteri 
mistice fiind lumina taborică. 
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deoarece credinţa este singura care permite fiecărui om să-şi exprime cel 
mai bine libertatea proprie.37 Desigur, Domnul Hristos, ca adevăr suprem, 
respectă pe om, angajându-l efectiv în deschiderea către Binele suprem 
pentru a fi îndumnezeit. În felul acesta, raportul libertate şi adevăr se 
înţelege deplin numai în cuvântul Domnului: „Veţi cunoaşte adevărul şi 
adevărul vă va face liberi”.38  

Desigur, în ajutorul raţiunii, care caută înţelegerea tainei lui 
Dumnezeu, vine în sprijin harul Duhului Sfânt şi semnele Revelaţiei. 
Acestea din urmă, luminate de har, servesc minţii noastre la conducerea mai 
în profunzime a căutării adevărului şi la permisiunea ca ea să poată în mod 
autonom să cerceteze interiorul celor descoperite de Dumnezeu. Considerăm 
că acesta este şi sensul icoanelor nefăcute de mână prin care Dumnezeu 
construieşte o relaţie între lumea cerească şi pământească. Aceste raze de 
lumină dau o mai mare forţă credinţei, deoarece îi îngăduie omului să caute 
în interiorul celor tainice ale lui Dumnezeu, frumuseţile divine, determinând 
raţiunea iluminată de har să transceadă realitatea acestor semne pentru a 
aduna semnificaţia lor ulterioară în icoană. Este de la sine înţeles că în 
aceste icoane ca descoperiri tainice ale lui Dumnezeu este deja prezent 
adevărul tainic la care mintea este trimisă să contemple şi de care nu poate 
face abstracţie fără să distrugă semnul însuşi care îi este propus. Într-un 
anumit fel suntem astfel ridicaţi prin har la orizontul de taină al Revelaţiei 
şi, în special, la semnul euharistic unde unitatea inseparabilă dintre realitate 
şi semnificaţia ei permite perceperea profunzimii tainei iubirii divine într-o 
experienţă mistică indescriptibilă. Mântuitorul Hristos Însuşi este prezent şi 
viu într-o astfel de trăire, lucrând prin Duhul Sfânt dincolo de puterea 
noastră de înţelegere. Desigur această simţire tainică a harului vrea să ne 
spună că adevărul de credinţă nu anulează Taina, ci o face mai străvezie, 
arătând-o ca fapt esenţial pentru viaţa omului şi pentru transfigurarea 
materiei.39 

                         
37 Este necesar să subliniem faptul că libertatea nu se realizează nicioată în alegerile 
împotriva lui Dumnezeu. Cum ar putea fi considerată o libertate autentică dacă omul ar 
refuza să se deschidă spre ceea ce permite realizarea de sine? Aşadar, numai în credinţă 
persoana înfăptuieşte actul cel mai semnificativ al existenţei proprii. În credinţă, libertatea 
ajunge cu adevărat la certitudinea Adevărului şi hotărăşte să trăiască veşnic în El. 
38 Ioan 8, 32. 
39 Revelaţia introduce deci în istorie un punct de referinţă de care omul nu poate să facă 
abstracţie, dacă vrea să ajungă la înţelegerea tainei icoanei sale. Această cunoaştere, 
desigur, trimite în mod constant la taina lui Dumnezeu pe care mintea n-o poate epuiza, 
omul fiind după chipul icoanei lui Dumnezeu, ci numai acceptă şi primeşte prin credinţă tot 
ceea ce Dumnezeu îi dă să înţeleagă. În interiorul acestor două momente, raţiunea posedă 
un spaţiu special care îi îngăduie să cerceteze şi să înţeleagă, fără ca să fie limitată de nimic 
altceva decât de caracterul său finit în faţa misterului infinit al lui Dumnezeu. 
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Dar, revelaţia introduce şi în istoria noastră un adevăr universal şi 
ultim care provoacă mintea omului să nu se oprească niciodată la ceva, 
dimpotrivă să fie determinată să se lărgească necontenit spre spaţiile 
cunoaşterii adevărate.40 În felul acesta constatăm că revelaţia creştină este 
adevărata stea de orientare pentru omul credincios care înaintează în lume 
printre strâmtorile unei logici tehnocratice, fiind ultima posibilitate oferită 
de Dumnezeu pentru a găsi în mod deplin iubirea divină. Mai mult, omul 
care doreşte să cunoască adevărul are posibilitatea să-l urmeze cu ajutorul 
harului Duhului Sfânt, după cuvântul Scripturii: „Porunca aceasta care ţi-o 
poruncesc eu astăzi nu este neînţeleasă de tine şi nu este departe. Ea nu este 
în cer, ca să zici: Cine se va sui pentru noi în cer, ca să ne-o aducă şi să ne-o 
dea s-o auzim şi s-o facem? Şi nu este ea nici peste mare, ca să zici: Cine se 
va duce pentru noi peste mare, ca să ne-o aducă, să ne facă s-o auzim şi s-o 
împlinim? Ci cuvântul acesta este foarte aproape de tine; el este în gura ta 
şi în inima ta, ca să-l faci”.41 Fără îndoială că adevărul pe care ni-l face 
cunoscut Revelaţia divină nu este rodul gândirii elaborate al raţiunii umane, 
ci expresia iubirii lui Dumnezeu faţă de creaturile Sale. Cât de adâncă este 
această legătură dintre cunoaşterea credinţei şi cea a raţiunii ne-o arată 
Sfânta Scriptură care a descris acest aspect astfel: „Fericit bărbatul care 
întru înţelepciune se va sfârşi şi care va vorbi cu pricepere; Cel care 
socoteşte căile ei în inima sa şi cele ascunse ale ei le gândeşte; Cel care 
aleargă după ea ca un iscoditor şi la căile ei priveghează; Cel care se uită 
pe ferestrele ei şi la uşile ei ascultă. Cel care sălăşluieşte aproape de casa 
ei va împlânta ţăruşii în pereţii ei, va întinde cortul său în preajma ei şi se 
va sălăşlui întru odihna bunătăţilor. Va pune pe fiii săi sub acoperământul 
ei şi sub ramurile ei va petrece. Va scăpa sub ea de fierbinţeală şi întru 
mărirea ei se va odihni”.42 După cum se vede, dorinţa de a cunoaşte este o 
caracteristică a fiecărui ins în parte înzestrat de Dumnezeu cu raţiune 
capabilă să scoată din apele adânci ale cunoaşterii cele mai profunde 
învăţături dumnezeieşti.43  

Fireşte, cunoaşterea lumii şi a fenomenelor naturale nu urmează 
calea abstracţiei, ca în filozofia greacă. Specificitatea cunoaşterii biblice 
constă în convingerea efectivă că există o unitate profundă şi inseparabilă 

                         
40 În primul rând trebuie să spunem că dacă mintea s-ar opri la ceva în cugetarea ei ar cădea 
în păcatul lui Lucifer sau ar ajunge idolatră, mărginind pe Dumnezeu şi circumscriindu-l în 
ceva sau în cineva. Tocmai în acest sens icoana se descoperă a fi purtătoare de mesaj pentru 
a merge spre Cel Care este mai presus de materie, Dumnezeu Adevărat. Ea ne ajută să-L 
cunoaştem pe Dumnezeu fără să ne oprească la ceea ce ea vrea să arate. 
41 Deuteronom 30, 11-14. 
42 Susana 14, 21-27. 
43 Proverbe 20, 5. 
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între cunoaşterea raţională şi cea a credinţei. Astfel lumea şi ceea ce se află 
în afara acestui proces de cunoaştere se vede clar în lumina harului care nu 
intervine autoritar ca să umilească raţiunea sau să-i reducă spaţiul de 
acţiune. Deci, credinţa în Dumnezeu face posibilă cunoaşterea în 
profunzime a lumii şi a evenimentelor istoriei, sporind privirea interioară 
iconică a lucrurilor şi deschizând mintea pentru a descoperi prezenţa 
Providenţei divine în facerea mâinilor lui Dumnezeu. Proverbele lui 
Solomon spun lucruri interesante în legătură cu aceasta: „Inima omului 
gândeşte la calea lui, dar numai Domnul poartă paşii lui”.44 Din această 
precizare înţelegem că omul cu lumina raţiunii îşi poate găsi şi pătrunde 
drumul până la capăt numai dacă adaugă la căutarea sa virtutea credinţei şi a 
vederii divine. Astfel, credinţa şi raţiunea lucrează împreună dând omului 
posibilitatea de a cunoaşte pe Dumnezeu, propriul eu şi lumea din jurul său. 
În această simfonie este exclusă competiţia, una fiind în cealaltă şi fiecare 
având spaţiul său propriu de realizare.  

Ca să vedem şi mai bine această relaţie dintre credinţă şi raţiune să mai 
aducem un exemplu tot din cartea Proverbelor: „Slava lui Dumnezeu este să 
ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul”.45 
După cum constatăm Dumnezeu şi omul, fără a fi egali între ei, sunt puşi 
într-un raport unic de comunicare şi colaborare. Dumnezeu este autorul 
fiecărui lucru inclusiv al icoanei Sale şi în El se află originea fiecărui 
element. Aceasta lămureşte faptul că tot în Cuvântul Tatălui, ca într-un cort 
nefăcut de mână, sunt cuprinse toate raţiunile lucrurilor, plinătatea 
misterului, lucru ce constituie slava Domnului. Omului îi revine, în acest 
context, datoria de a cerceta cu raţiunea sa adevărul despre sine şi despre 
Dumnezeu, lucrare ce se arată ca o nobleţe a sa, cum ne sugerează 
Psalmistul: „Cât de adânci sunt pentru mine gândurile tale, cât de mare este 
numărul lor, o Dumnezeule; dacă le număr sunt mai multe decât nisipul, 
dacă le cred sfârşite, cu tine mai sunt încă”.46 Pentru om, deci, dorinţa de a 
cunoaşte şi de a vedea pe Dumnezeu este aşa de mare şi comportă un aşa de 
profund dinamism, încât inima lui, deşi limitată, totuşi, suspină către bogăţia 
infinită a lui Dumnezeu. În această stare omul simte că în Dumnezeu se află 
odihna cea adevărată, cum ne spune Fericitul Augustin: „Ne-ai făcut pentru 
tine Doamne şi neliniştit este sufletul noastru până ce se va odihni întru 
Tine”. 

Pornind de la această formă adâncă de cunoaştere, omul înţelege că 
raţiunea trebuie să respecte unele reguli de fond pentru a putea exprima în 

                         
44 Proverbe 16, 9. 
45 Proverbe 25, 2. 
46 Psalmul 139, 17-18. 
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condiţiile cele mai bune relaţia cu Dumnezeu şi propria natură. O primă 
regulă este aceea că omul are un drum de parcurs în cunoaşterea lui 
Dumnezeu fără oprire; a doua cum că pe un astfel de drum nu se poate 
merge cu mândrie şi semeţie şi că totul trebuie să fie rodul unei conlucrări 
personale cu harul divin; a treia se întemeiază pe o viaţă curată, „frica de 
Dumnezeu”,47 în care raţiunea trebuie să recunoască transcendenţa suverană 
a lui Dumnezeu şi să ajungă la iubirea Lui providenţială în stăpânirea lumii. 
Dumnezeu este deci Pantocratorul Care veghează de pe cupola creaţiei, în 
biserică fiind pictat pe cupola centrală a acesteia. Omul, când însă se 
îndepărtează de regulile credinţei, ajunge în condiţia „nebunului” despre 
care vorbeşte Psalmistul: „Zis-a cel nebun întru inima sa: «Nu este 
Dumnezeu!»”.48 Nebunia, după Scriptură, este o ameninţare la viaţă, 
nebunul nefiind în stare să-şi fixeze raţiunea asupra celor esenţiale şi să-şi 
facă rânduială în mintea lui.49 Atunci când omul e nebun, când se aseamănă 
cu dobitoacele fără de minte, ajunge să afirme că „Dumnezeu nu există”.50 
În această stare nefirească el arată cât de deficientă este cunoaşterea lui şi 
cât de departe se află de adevărul întreg cu privire la lucruri, la originea şi la 
vocaţia lor. 

Tot în sensul celor spuse mai sus, trebuie să afirmăm că Dumnezeu Se 
lasă cunoscut şi prin intermediul naturii înconjurătoare, ceea ce noi numim 
revelaţia naturală. După ce înţeleptul Solomon a afirmat că omul prin 
inteligenţă poate să „înţeleagă structura lumii şi puterea elementelor(...), 
ciclul anilor şi poziţia aştrilor, natura animalelor şi instinctul animalelor 
sălbatice”,51 reiese că, raţionând asupra naturii, se poate ridica la Creatorul 
tuturor lucrurilor: „Din mărirea şi frumuseţea creaturilor, prin analogie se 
cunoaşte autorul”.52 Deci, „cartea naturii” pe care omul citind-o, cu 
instrumentele specifice raţiunii sale, poate conduce pe om la cunoaşterea lui 
Dumnezeu pe o cale catafatică, cum subliniam mai sus.53 În felul acesta 
omul valorifică raţiunea fără să o supraaprecieze, aceasta dobândim o 
semnificaţie deplină numai dacă conţinutul său este supus credinţei. Datorită 
                         
47 Pilde 1, 7: „Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc 
înţelepciunea şi stăpânirea de sine”. 
48 Psalmul 52, 1. 
49 Proverbe 1, 7. 
50 Psalmul 13, 1: „Zis-a cel nebun în inima sa: «Nu este Dumnezeu!» Stricatu-s-au oamenii 
şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la 
unul”. 
51 Pilde 7, 17, 19-20. 
52 Pilde 13, 5. 
53 Desigur, dacă omul prin inteligenţa lui nu ajunge să-L recunoască pe Dumnezeu, 
Creatorul a toate, lucrul acesta nu se datorează atât lipsei unui mijloc adecvat de cunoaştere, 
cât mai ales impedimentului interpus de voinţa lui liberă şi de păcatul său. 
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acestui fapt, lumina credinţei eliberează raţiunea, permiţându-i să ajungă la 
obiectul ei de cunoaştere în care totul este logic şi are sens. Aceasta ne arată 
că omul cu raţiunea luminată de har ajunge la adevărul credinţei, 
descoperind sensul profund al oricărui lucru şi, în mod special, al propriei 
existenţe.54 Icoana este în atare caz elementul cuprinzător al revelaţiei 
naturale şi supranaturale care deschide spre absolut, deschizându-i omului o 
fereastră spre Împărăţia cerurilor. În icoană vedem deci lumea de dincolo şi 
pe Dumnezeu Care a venit şi iarăşi va veni, deoarece omenirea aşteaptă pe  
„Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul”.55 

Cunoaşterea iconică, evident, nu se întemeiază numai pe o 
observaţie atentă a lumii şi a istoriei, ci presupune şi un raport indispensabil 
cu credinţa şi cu conţinuturile Revelaţiei divine, fiind o intimitate de iubire 
cu Creatorul. Cum spuneam, mai sus, există o cunoaştere naturală a lui 
Dumnezeu, catafatică, ce porneşte de la creaţie către Creatorul ei, şi o 
cunoaştere apofatică. Pe această cale Îl cunoaştem pe Dumnezeu în calitatea 
Sa de Cauză creatoare şi susţinătoare a lumii, dar şi de Răscumpărător prin 
sângele Său al sufletelor noastre din robia morţii. La baza acestei cunoaşteri 
se află raţionalitatea creaţiei, care arată înţelepciunea şi mărirea Creatorului: 
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte 
tăria”.56 Prin cuvântul „tăria”, Psalmistul David, ne arată ordinea raţională a 
creaţiei prin care Logosul ţine în existenţă toate cele create. Deci, dacă omul 
poate cunoaşte pe Dumnezeu din natură, aceasta se datorează faptului că 
Logosul a sădit în firea oamenilor şi facultatea cunoaşterii Lui prin 
raţionalitatea creaţiei, dar şi că întreaga creaţie este raţională şi cuprinsă în 
Sine prin raţiunile creatoare. Apoi, odată cu facultatea cunoaşterii, 
Dumnezeu a mai sădit în om şi dorinţa firească de a se îndrepta către El, 
pentru că numai în El există, viază şi se mişcă. Reflectând asupra acestei 
condiţii personale, omul descoperă că nu se poate înţelege decât ca „fiinţă în 
relaţie” cu Dumnezeu şi în Dumnezeu, cu sine şi în sine, cu semenii săi şi 
cu lumea ca într-o Biserică cugetătoare. Această deschidere devine un 
adevărat izvor de cunoaştere şi de viziune iconografică, oferind raţiunii 
spaţii infinite de înţelegere şi cercetare, până atunci necunoscute omului. De 
bună seamă, efortul căutării presupune o luptă continuă cu limitele raţiunii şi 
nevoinţe îndelungate absolut necesare pentru a subţia mintea să ajungă în 

                         
54 Subliniem faptul că Înţeleptul Solomon, pe bună dreptate, pune începutul cunoaşterii 
adevărate tocmai în frica de Dumnezeu: „Frica de Domnul este începutul înţelepciunii” 
(Proverbe 1,7; Iisus Sirah 1,14). 
55 Apocalipsă 1, 8. 
56 Psalmul 18, 1. 
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Dumnezeu şi la înţelegerea planului tainic al lui Dumnezeu.57 Este adevărat 
că omul are nevoie de trudă ca să ajungă la această stare de cunoaştere şi 
creaţie şi că uneori trebuie să înfrunte eşecuri nenumărate, dar totuşi nu se 
descurajează, ci continuă drumul lui spre adevăr care-i vine din certitudinea 
că Dumnezeu există şi că l-a creat ca „cercetător şi iconar al slavei lui 
Dumnezeu”.58 Această experienţă harică o găsim descrisă într-o manieră 
plastică în cartea Facerii, atunci când Moise spune că Dumnezeu l-a pus pe 
om în Grădina Edenului, în centrul căreia se afla „pomul cunoaşterii binelui 
şi al răului”.59 Din nefericire, orbirea mândriei a derutat pe strămoşii noştri, 
cedând ispitei diavolului. Ei au crezut că dacă ar încălca porunca divină şi ar 
lăsa deoparte cunoaşterea care provine de la Dumnezeu ar deveni suverani şi 
autonomi faţă de Dumnezeu. Prin urmare, în neascultarea lor, ei au căzut în 
deşertăciune, implicând tot neamul omenesc. Totodată li s-a îmbolnăvit şi 
raţiunea care de atunci încoace rătăceşte pe căi lăturalnice în drumul către 
adevărul întreg.60  
                         
57 Pilde 30, 1-6: „Sunt ostenit, Dumnezeule, sunt obosit, Doamne, sunt sleit de puteri! Căci 
sunt tare prost, ca să mă pot socoti ca om şi nu am pricepere (care ar putea să fie 
vrednică) de un om. Nici n-am învăţat înţelepciunea şi nici ştiinţa celor sfinţi nu o cunosc. 
Cine s-a suit în ceruri şi iarăşi s-a pogorât, cine a adunat vântul în mâinile lui? Cine a 
legat apele în haina lui? Cine a întărit toate marginile pământului? Care este numele lui şi 
care este numele fiului Său? Spune dacă ştii! Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt lămurite, 
scut este El pentru cei ce caută la El scăparea. Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu 
te tragă la socoteală şi să fii găsit de minciună!” 
58 Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său şi l-a înzestrat cu darul înţelepciunii, dându-i 
misiune înscrisă în sinea lui, ca să stea în relaţie harică cu Dumnezeu, să se cerceteze pe 
sine şi lumea înconjurătoare. Dacă şi-ar fi pus încrederea numai în Dumnezeu, Adam şi Eva 
ar fi rămas permanent îndreptaţi spre ceea ce este frumos, bun şi adevărat, calităţi pe care le 
putea contempla numai în Dumnezeu şi în creaţia Sa. 
59 Facere 2, 17. 
60 Se înţelege de aici că puterea omenească de a cunoaşte adevărul a fost tulburată de 
duşmănia diavolului faţă de Acela Care este izvorul şi originea adevărului şi faţă de om, 
făcut după chipul şi asemănarea Lui. Înaltpreasfinţitul Irineu spunea despre această tragedie 
a primilor oameni, astfel: „Adam şi Eva n-au păstrat cu sfinţenie viaţa paradisiacă, ci au 
preferat să se coboare spre cele de jos ale materiei, alunecând, în stricăciune şi moarte. 
Căzând în păcat ei au pierdut «veşmântul de slavă» cu care Dumnezeu i-a îmbrăcat. Astfel, 
căderea în păcat, cum spune Sfântul Maxim, a sfâşiat «natura una în puzderie de 
părticele»”. După primii oameni, Adam şi Eva, tot neamul omenesc, „având aceeaşi 
natură, au devenit pradă unii altora, aşa cum se întâmplă la şerpi şi la fiarele sălbatice”, 
cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul (SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri 
către Talasie, Filocalia III, p. 134, PG 90, 256 B). J. P. Sartre, referindu-se la această 
cădere spunea: „Căderea mea originară este existenţa celuilalt”, ceea ce înseamnă că 
„celălalt” mă condamnă să port o voinţă individuală şi naturală de supravieţuire – voinţă 
care nu mai este rodul libertăţii, ci doar impuls, instinct, necesitate. De aici, „infernul sunt 
ceilalţi”, pentru că „celălalt” este iadul care-mi dezvăluie chinuitoarea osândă a 
independenţei mele egoiste, neputinţa mea de a mă scutura de determinismele mele 
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Toate acestea le găsim creionate la Sfântul Apostol Pavel care 
dezvoltă, în Epistola către Romani, o argumentare duhovnicească printr-un 
limbaj simplu, exprimând astfel un adevăr adânc pornind de la contemplarea 
creaţiei. Apostolul ne arată că omul, privind cu „ochii minţii”, poate ajunge 
să cunoască pe Dumnezeu din făpturile Sale: „Cele nevăzute ale Lui se văd 
de la facerea lumii, adică din Rai, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica 
Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare”.61 Prin 
această explicaţie Sfântul Apostol vrea să spună că, prin intermediul 
creaturilor, raţiunea descoperă „puterea” şi „divinitatea” Creatorului. La 
prima vedere Apostolul recunoaşte raţiunii omului o capacitate care pare să 
depăşească aproape chiar limitele sale naturale. Am zice mai precis că 
raţiunea nu numai că nu este mărginită în limita cunoaşterii senzoriale, 
având posibilitatea să reflecteze asupra ei în mod critic, ci argumentează 
efectiv cu datele simţurilor cauza care se află la originea oricărei realităţi 
sensibile. Faţă de această stare naturală, Sfântul Apostol Pavel precizează 
că, deşi omul este înzestrat de Dumnezeu, prin actul creator, cu raţiune şi 
capacitate intelectuală, de fapt gândurile lui, din cauza păcatului, au devenit 
„zadarnice” şi raţionamentele strâmbe şi îndreptate către falsitate şi păcat,62 
ceea ce în pictură se numeşte kitsch. Desigur, păcatul a tulburat ochiul 
minţii, care înainte de căderea lui Adam era veghetor, iar după cădere acesta 
n-a mai fost în stare să vadă cu claritate slava dumnezeiască, raţiunea 
rămânând prizoniera simţurilor, iar vederea fiind robită în mare parte numai 
de trup şi de ceea ce este în jurul acestuia. 

Această stare dramatică a fost depăşită, din fericire, prin venirea 
Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră şi prin Întruparea Lui din Preasfânta 
Fecioară Maria şi de la Duhul Sfânt. Astfel, Mântuitorul Hristos, prin acest 
act mântuitor, a readus pe omul căzut în robia simţurilor cărnii la curăţia 
minţii şi a sufletului vindecându-l de slăbiciunile care au intrat în firea lui. 
Totodată, Dumnezeu Omul i-a eliberat raţiunea şi vederea de sclavia în care 
acestea au fost făcute prizoniere prin libera voinţă a omului. Deci, Domnul 
                                                               
naturale, de a fi iubit şi de a iubi (SARTRE, L'Etre et le Neant, Gallimard, Paris, 1943, 
p. 321). Aceeaşi formulă mai completă o întâlnim şi la Dostoievski: „Iadul este suferinţa 
de a nu mai putea să iubeşti”, ceea ce înseamnă că „ceilalţi” sunt pretextul osândirii mele. 
Evident, cauza trebuie căutată în neputinţa omului de a începe o relaţie, fiindcă se află 
cufundat în egoismul său. Pedeapsa este şi mai chinuitoare pentru faptul că „celălalt” este o 
persoană care mă cheamă la existenţă şi la viaţa cea adevărată prin depăşirea de sine şi 
ofranda iubirii. Dacă omul refuză această iubire el se zăvorăşte de bună voie în afara iubirii 
şi implicit în afara bunătăţii atotiubitoare a lui Dumnezeu (DOSTOIEVSKI, Fraţii 
Karamazov, 1, 6, 3) (Vezi şi † Dr. IRINEU POPA, Mitropolitul Olteniei, Ca toate să fie 
iarăşi reunite în Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, pp. 175-176). 
61 Romani 1, 20. 
62 Romani 1, 21-22. 
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Hristos ne-a făcut înţelepţi pentru Împărăţia cerurilor ca să trăim în lumea 
aceasta după poruncile Lui, ca adevăraţi cugetători de cele sfinte şi văzători 
ai tainelor cereşti pe care să le înfăţişăm în parte în icoană şi în compoziţii 
iconografice. Acest lucru se poate vedea în pictura noastră ortodoxă, pe 
registrele superioare ale bisericilor, unde sunt pictate scene ce reprezintă 
ierarhia cerească şi pe Însuşi Dumnezeu înconjurat de slavă şi cinste, ca într-un 
Rai cugetător.  

Prin urmare, omul, de îndată ce s-a îmbrăcat în Mântuitorul Hristos, 
trebuie să aibă un discernământ duhovnicesc şi o vedere duhovnicească a 
lucrurilor, opunându-se permanent „înţelepciunii lumii acesteia” şi „trupului 
păcatului, care-şi imaginează numai cele de jos”. Şi întrucât înţelepciunea 
revelată de Dumnezeu în Fiul Său Iisus Hristos are o profunzime 
inegalabilă, el trebuie să rupă vizibil cercul schiţelor obişnuite de gândire, 
care nu sunt deloc în stare să exprime realitatea într-o manieră adecvată noii 
sale vieţi. Ca atare, după Sfântul Apostol Pavel, Fiul lui Dumnezeu înomenit 
este evenimentul istoric de care se loveşte orice încercare a minţii de a 
construi o justificare suficientă a sensului existenţei. Astfel, moartea 
Domnului pe Cruce şi Învierea Sa devin adevăratul punct de legătură, care 
provoacă orice înţelepciune omenească spre meditaţie şi rugăciune. Sfântul 
Apostol Pavel precizează că, în faţa răstignirii şi morţii Domnului, faţă de 
vederea duhovnicească, cugetarea omenească n-are nici un cuvânt de spus, 
rămânând efectiv mută: „Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e 
cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înţelepciunea 
lumii acesteia?”63 Aceasta dovedeşte că, referitor la ceea ce vrea Dumnezeu 
să facă cu noi, nu este suficientă doar înţelepciunea omului priceput în arta 
iconografică, dimpotrivă, El cere o trecere decisivă la acceptarea unei 
schimbări radicale a vieţii care să treacă prin Cruce în Înviere, cum spune 
Sfântul Apostol Pavel: „Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să 
ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să 
le ruşineze pe cele tari”.64 În faţa acestei experienţe divine însuşi Sfântul 
Apostol Pavel se arată realist: „Când sunt slab, atunci sunt tare”,65 ceea ce 
înseamnă că zugravul iconar trebuie să fie smerit ca să poată realiza o operă 
de artă de valoare. Cuvintele Sfântului Pavel, desigur, stârnesc o mare 
nedumerire ce frământă de la el încoace mintea celor necredincioşi, cum 
poate moartea să fie izvor de viaţă şi de iubire, cum poate Dumnezeu să 
aleagă, pentru a revela planul său de mântuire, pe cele slabe şi neputincioase 
tocmai prin ceea ce raţiunea consideră „nebunie” şi „scandal”, cum poate 

                         
63 I Corinteni 1, 20. 
64 I Corinteni 1, 27. 
65 II Corinteni 12, 10. 
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omul să picteze realităţile nevăzute? Limbajul paradoxal al Apostolului 
Pavel se confirmă în cele spuse imediat, cum că: „Dumnezeu Şi-a ales pe 
cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca 
să nimicească pe cele ce sunt”.66 Deci, Sfântul Apostol Pavel, pentru a 
exprima nebunia iubirii Crucii Domnului Hristos,67 nu se reţine în a folosi 
expresiile cele mai radicale pe care Sfinţii Părinţi le utilizau în reflecţiile lor 
despre Dumnezeu. Evident, după Apostolul neamurilor, raţiunea nu poate 
goli taina iubirii lui Dumnezeu pe care o reprezintă Crucea căci numai 
Crucea poate da raţiunii ultimul răspuns pe care ea trebuie să-l caute în 
Jertfă şi Înviere. Referindu-ne la pictura noastră ortodoxă, cum vom vedea 
în cuprinsul lucrării noastre, Sfânta Cruce, frecvent reprezentată în 
compoziţiile iconografice, scoate în evidenţă rolul mântuitor al jertfei şi 
răscumpărării noastre prin scump sângele Mântuitorului Hristos.  

În sfârşit, Sfântul Apostol Pavel pune drept criteriu al credinţei şi 
cunoaşterii adevărului nu înţelepciunea cuvintelor meşteşugite, ci pe 
Cuvântul însuşi, Cel răstignit şi înviat pentru noi. În felul acesta el arată că 
înţelepciunea Crucii depăşeşte orice limită omenească ce i-ar sta împotrivă, 
obligând pe om să se deschidă către credinţă şi către universalitatea 
adevărului.68 Deci, numai în virtutea acestui fapt relaţia credinţă şi 
iconografie îşi află locul în cuvintele Mântuitorului, Cel răstignit şi înviat, şi 
spaţiul în care ambele se pot întâlni. 

 
Omul făcut după chipul lui Dumnezeu este permanent în căutarea 
adevărului mântuitor pe care-L vede aici în icoană, iar în ceruri faţă 
către faţă 
În cartea Faptele Apostolilor Sfântul Evanghelist Luca ne spune că, în 
timpul călătoriilor sale misionare, Sfântul Apostol Pavel, ajuns la Atena, 
oraşul filozofilor, a constatat că era plin de statui reprezentând diferiţi idoli. 
Dintre toate capiştile acestora, un altar i-a atras atenţia în mod deosebit. 
Deci, pornind de la această imagine - icoană idolatră, Sfântul Apostol a 
început discursul înaintea ascultătorilor săi: „Bărbaţi atenieni, în toate vă 
văd că sunteţi foarte evlavioşi. Căci străbătând cetatea voastră şi privind 
locurile voastre de închinare, am aflat şi un altar pe care era scris: 
«Dumnezeului necunoscut». Deci pe Cel pe Care voi, necunoscându-L, Îl 

                         
66 I Corinteni 1, 28 
67 Acel manicos eros despre care vorbeşte Sfântul Nicolae Cabasila în lucrarea Viaţa în 
Hristos. 
68 Din acest punct de vedere este clar că şi gândirea şi imagistica lumii se pot alinia acestor 
adevăruri numai dacă sunt în stare să recunoască autotranscendenţa neîntreruptă a omului 
spre adevăr şi să accepte „nebunia” Crucii şi slava Învierii. 
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cinstiţi, pe Acesta Îl vestesc eu vouă”.69 Dumnezeu, despre Care se vorbeşte 
aici, este Acela Care transcende orice lucru şi Care dă viaţă la toate, cum 
spune în continuare Sfântul Pavel: „Şi a făcut dintr-un sânge tot neamul 
omenesc, ca să locuiască peste toată faţa pământului, aşezând vremile cele 
de mai înainte rânduite şi hotarele locuirii lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, 
doar L-ar pipăi şi L-ar găsi, deşi nu e departe de fiecare dintre noi”.70 
Precizând prin aceste cuvinte înţelepte cinstirea adevăratului Dumnezeu, 
Sfântul Apostol pune în lumină adevărul fundamental din profunzimile cele 
mai adânci ale inimii omului: dorinţa şi nostalgia după infinit, care trece de 
la icoană la vederea duhovnicească. Omul, fiind ajutat de raţiunea luminată 
prin credinţă, poate să străbată acest drum, dacă vrea, ridicându-se deasupra 
contingentului pentru a merge mai departe spre slava cerească.71 Deci, 
reflectând la cele spuse de Sfântul Apostol Pavel şi cunoscând această 
frământare din experienţa lumii, constatăm că toţi oamenii doresc să ştie 
obiectul propriu al acestei năzuinţe şi care este adevărul însuşi despre 
Dumnezeu şi despre om. Ca unică fiinţă în toată creaţia vizibilă care nu 
numai că este în stare să ştie, omul ştie că ştie şi din acest motiv se 
interesează de adevărul real a tot ceea ce există, mergând până la vederea 
lui, aici pe pământ, în oglindă, iar acolo în ceruri faţă către faţă. De fapt, 
nimeni nu poate fi indiferent faţă de adevărul în sine, indiferent dacă acesta 
este ştiinţific sau metafizic. Îndată ce descoperă însă că este fals, îl respinge, 
iar dacă se asigură de realitatea lui, se simte mulţumit. Nu mai puţin 
importantă este şi căutarea adevărului în raport cu binele ce trebuie făcut. 
De fapt, prin faptele sale morale, omul, lucrând cu harul divin conform 
voinţei sale libere şi drepte, se angajează să meargă pe calea fericirii, urcând 
neîncetat cu ajutorul Duhului Sfânt în unirea desăvârşită cu Adevărul veşnic 
al Tatălui, Mântuitorul Iisus Hristos.72 În această relaţie înţelege clar că 
valorile alese şi trăite de el în viaţa personală sunt adevărate, deoarece 
numai acestea pot desăvârşi persoana realizându-se pe sine, cum ne spune 
Sfântul Apostol Pavel: „Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, 
dacă nu s-a luptat după regulile jocului”.73 Această experienţă, artistul o 
                         
69 Faptele Apostolilor 17, 22-23. 
70 Faptele Apostolilor 17, 26-27. 
71 Dacă luăm istoria, observăm că în diferite feluri, în diferite timpuri şi la diferite popoare 
omul a demonstrat că ştie să dea glas acestei dorinţe intime din interiorul său. Astfel, 
literatura, muzica, pictura, sculptura, arhitectura şi oricare alt produs al inteligenţei 
creatoare au devenit canale prin care el şi-a exprimat neliniştea acestei căutări. În mod 
special filozofia şi arta au adunat în sine această mişcare şi au exprimat, prin mijloacele lor 
şi conform modalităţilor lor ştiinţifice, această dorinţă universală a omului. 
72 Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă clar: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu 
vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6). 
73 II Timotei 2, 5. 
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dobândeşte deschizându-se spre lucrarea terapeutică a harului, prin Sfintele 
Taine, har pe care-l primeşte în Trupul tainic al Domnului. În iconografie 
întâlnim acest aspect, registrele iconografice fiind înfăţişate gradual 
începând cu lumea de jos şi sfârşind cu lumea de sus, biserica fiind astfel 
înfrumuseţată ca un adevărat cer pe pământ, aşa cum spunem şi în 
rugăciunea „Tatăl nostru”: „precum în cer aşa şi pe pământ”. 

Aşadar adevărul în trăsăturile lui ontologice ni se prezintă real şi 
revelat de Dumnezeu în Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos. În primul rând 
fără adevăr existenţa personală s-ar putea prezenta în mod radical lipsită de 
sens. Apoi, nu trebuie să recurgem la diferite cugetări, nici la întrebări 
provocatoare ca să punem la îndoială sensul vieţii noastre, cum face 
filozoful Descartes.74 Din experienţa zilnică primim suficiente dovezi pentru 
a înţelege că viaţa nu poate fi ocolită şi adevărul neglijat. La aceasta se 
adaugă, bineînţeles, imposibilitatea de a ocoli moartea ca sfârşit al existenţei 
noastre pe acest pământ. În faţa acestei evidenţe tulburătoare fiecare caută 
un răspuns cât mai complet despre sfârşitul propriu. Omul, de la căderea în 
păcat şi până astăzi, se străduieşte să ştie dacă moartea va fi termenul 
definitiv al existenţei sale sau dacă există ceva care trece dincolo de moarte 
şi dacă îi este îngăduit să spere într-o viaţă de apoi sau nu.75 De bună seamă 
că aceste întrebări nu le-au ocolit nicio generaţie de oameni şi nici omul 
obişnuit. Răspunsul influenţează în mare măsură etapele cunoaşterii, 
adevărul, chiar şi parţial, prezentându-se ca universal, adică tot ceea ce este 
adevărat, trebuie să fie adevărat pentru toţi şi întotdeauna. Această analiză 
are, evident, şi o dimensiune orizontală, ceea ce face ca să întrezărim că, 
dincolo de această universalitate, omul caută un absolut care să dea sens la 
toată căutarea sa. Deci, a căuta o explicaţie definitivă, o valoare supremă, 
dincolo de care să nu mai fie nimic de adăugat şi nici să nu mai poată fi vreo 

                         
74 Descartes contrazicea gândirea sceptică, care susţinea că nu există cunoştinţe care să nu 
poată fi supuse îndoielii. El considera, deci, că îndoiala sceptică oferă, dacă este condusă la 
infinit, certitudini. Îndoiala în calitatea ei de raportare la sine a minţii noastre generează un 
tip special de metafizică. Ea nu mai este o reconstrucţie propriu-zisă a lumii cât, de fapt, o 
meditaţie asupra şanselor minţii de a înţelege lumea în sine, de a înţelege acel ceva 
ireductibil în lume. Metafizica, după Descartes, trebuia să fie o justificare a Absolutului în 
faţa conştiinţei. În această calitate trebuie să răspundă la întrebarea: „Cum mintea noastră 
gândeşte ceea ce este în sine? Cum gândeşte mintea noastră ceea ce nu poate să cunoască 
întocmai? Cum poate mintea să gândească Absolutul care este un indeterminat, nenăscut 
nepieritor?” 
75 Din antichitate şi până astăzi gândirea filozofică a primit o orientare decisivă din moartea 
lui Socrate şi a rămas marcată de ea mai mult de două milenii. Deci, şi filozofii în faţa 
faptului morţii şi-au pus mereu această problemă legată de sensul vieţii şi al nemuririi. 
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întrebare sau vreo trimitere ulterioară,76 este o necesitate a firii umane. Şi 
filozofii caută să descopere şi să exprime un adevăr asemănător, dând viaţă 
unui sistem sau unei şcoli de gândire. Dar dincolo de aceste străduinţe 
filozofice omul a căutat întotdeauna să dea formă unei „cugetări” personale 
în care să-i rămână mereu vie dorinţa de a ajunge la certitudinea adevărului 
şi a valorii sale absolute.77 Desigur, din istorie ştim că omul nu întotdeauna 
a ajuns la cercetarea adevărului absolut, deoarece limita înnăscută a raţiunii 
şi nestatornicia inimii sale i-au întunecat deseori cercetarea personală. Unele 
tendinţe pământeşti i-au dominat chiar adevărul, ocolindu-l mai ales atunci 
când abia începea să-l întrevadă, tocmai pentru că se temea de exigenţele 
acestuia. Dar, chiar şi atunci când fugea de adevăr, tot adevărul era acela 
care-i influenţa existenţa. De fapt, omul, indiferent că este credincios sau 
necredincios, trebuie s-o recunoaştem, nu poate niciodată să-şi întemeieze 
propria viaţă pe îndoială, pe incertitudine sau pe minciună. Prin urmare, el 
este acela care caută adevărul şi adevărul îl va face liber, cum spune 
Mântuitorul Hristos. Aceasta ne arată că o cercetare a adevărului atât de 
profund înrădăcinată în natura umană nu poate fi cu totul inutilă şi 
zadarnică. Aşa că, omul nu ar începe să caute ceea ce ar ignora în mod total 
sau ar crede absolut de neatins, cum sublinia Descartes. Ca atare, omul face 
primul pas înspre adevăr pentru că vrea să ajungă la un răspuns şi doreşte să 
vadă cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii lui Dumnezeu, cum 
spune Psalmistul.78 Şi în cazul artistului, valabilitatea în cazul gustării 
adevărului din domeniul artei se bazează pe setea de adevăr a lui, aceasta 
fiind atât de înrădăcinată în inima lui încât, dacă ar trebui să facă abstracţie 
de aşa ceva, ar compromite existenţa sa.79 Fireşte, sunt răspunsuri date 

                         
76 Trebuie să recunoaştem că în căutarea adevărului ipotezele pot fi atrăgătoare, dar nu 
satisfac. Oricine a trăit momentul în care, a admis ceva sau nu, simţind nevoia de a ancora 
existenţa proprie într-un adevăr recunoscut ca definitiv, care să dea certitudine nemaisupusă 
îndoielii. 
77 Cât priveşte adevărurile filozofice, trebuie să precizăm că ele nu se limitează doar la 
doctrinele filozofilor de profesie. Fiecare om, cum am spus deja, este într-un anumit fel 
un filozof şi un artist având propriile concepţii de viaţă prin care îşi orientează existenţa. 
Într-un fel sau altul, el îşi formează o viziune globală şi un răspuns asupra sensului propriei 
existenţe: într-o astfel de lumină el interpretează propria viaţă personală şi îşi 
reglementează comportamentul său. 
78 De exemplu un om de ştiinţă, de la bun început are încredere că va găsi un răspuns 
cercetărilor sale. Pentru aceasta el nu cedează în faţa insucceselor sale până ce nu află 
adevărul. El nu consideră că intuiţia originară este inutilă doar pentru faptul că nu a ajuns la 
obiectivul propus, va spune mai degrabă că nu a găsit încă răspunsul adecvat. 
79 Cunoaştem cu toţii că viaţa de zi cu zi ne învaţă că fiecare dintre noi poartă în sine 
preocuparea unor întrebări esenţiale şi totodată păzim în sufletul propriu cel puţin schiţa 
unor răspunsuri relative. 
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adevărului divin de care omul este convins, fără ca acestea să difere de 
răspunsurile la care au ajuns atâţia alţii.80 

Omul nu este făcut de Dumnezeu să trăiască singur, ci chiar de la 
naştere primeşte atât limbajul, cât şi formarea culturală. Odată cu 
maturizarea sa este posibil ca aceste adevăruri să fie puse la îndoială şi 
trecute critic prin acţiunea specifică gândirii sale. Acestă experienţă nu 
exclude faptul ca mai târziu el să revină la acele adevăruri din copilărie în 
baza experienţei acumulate sau în virtutea unui raţionament succesiv. 
Evident, adevărurile crezute pur şi simplu rămân mult mai bine fixate în 
conştiinţa omului decât cele pe care le dobândeşte printr-o verificare 
personală,81 ceea ce înseamnă că omul, ca fiinţă care caută adevărul, este cel 
care trăieşte din credinţă în adevăr şi trece din adevăr la vedere prin artă şi 
mistică. Aceasta înseamnă că prin credinţă, fiecare se încredinţează 
cunoştinţelor dobândite de alte persoane, ca de exemplu: elevul se 
încredinţează cunoştinţelor învăţătorului, studentul, profesorului, pacientul 
medicului. Constatăm de aici că, pe de o parte, cunoaşterea prin credinţă are 
nevoie să crească şi să se desăvârşească progresiv prin evidenţa la care omul 
ajunge personal. Pe de alta, omul prin credinţă se îmbogăţeşte pentru că 
trece de la simpla evidenţă la capacitatea personală de cunoaştere, intrând 
într-un raport de comuniune cu Adevărul viu şi lucrător. De notat este că 
aceste adevăruri căutate de om în relaţia interpersonală nu sunt înainte de 
toate în ordinea faptică, ci se situează dincolo de cunoaşterea teoretică şi 
abstractă a adevărului. Aceasta înseamnă că omul pentru a ajunge la 
adevărul adevărat, cum ne precizează Sfânta Evanghelie, trebuie să intre 
într-un raport de trăire şi de credincioşie faţă de Dumnezeu şi faţă de lume. 
Cu alte cuvinte, numai în credinţă şi iubire, omul găseşte adevărul şi 
siguranţa sufletului său, aşa cum se arată în vieţile sfinţilor mucenici. După 
cum ştim, martirul este martorul autentic al adevărului despre existenţa lui 

                         
80 Este adevărat că, din experienţa oamenilor nu orice adevăr posedă aceeaşi valoare, 
ansamblul rezultatelor confirmând, totuşi, capacitatea pe care o are fiinţa umană de a 
ajunge, în linii mari, la adevăr. Unii consideră că cele mai numeroase forme de adevăr sunt 
cele care se sprijină pe evidenţe imediate sau sunt confirmate pe cale experimentală. 
Aceasta este ordinea de adevăr proprie vieţii zilnice şi cercetării ştiinţifice. La un alt nivel 
se află adevărurile mistice, la care omul ajunge cu ajutorul harului şi al faptelor bune. Acest 
adevăr religios izvorăşte din răspunsurile pe care revelaţia divină îl oferă omului la 
întrebările definitive. 
81 O reflecţie matură ne învaţă că, de fapt, nimeni n-ar fi în stare să discearnă critic 
numeroasele rezultate ale ştiinţelor pe care se întemeiază viaţa modernă. Desigur, cine ar 
putea să controleze de unul singur fluxul informaţiilor, care zi de zi se primesc din toate 
părţile lumii, după care să le accepte, în linii mari, ca adevărate? În sfârşit, cine ar putea să 
refacă drumurile experienţei şi ale gândirii prin care omenirea a acumulat tezaure de 
înţelepciune şi de religiozitate? 
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Dumnezeu şi despre realitatea Împărăţiei cerurilor. El ştie şi vede, precum 
Sfântul Ştefan, că a găsit în întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos adevărul 
vieţii sale şi nimeni şi nimic nu-i poate smulge această certitudine. Sfântul 
Apostol Pavel subliniază acest lucru, când zice: „Căci sunt încredinţat că 
nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici 
cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură 
nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru 
Hristos Iisus, Domnul nostru”.82 Prin urmare, cel care doreşte să fie numai 
cu Dumnezeu nu va putea să fie desprins de dragostea Lui, de vederea Lui şi 
de adevăr nici prin suferinţă şi nici prin moarte violentă. Acest adevăr 
mucenicul şi unii iconari l-au găsit efectiv în întâlnirea cu Domnul Hristos,83 
relaţie de iubire care este până astăzi mărturia de ascultare necondiţionată 
până la moarte, cum subliniază Sfântul Ioan Evanghelistul.84  

Omul caută, aşadar, adevărul prin lumina credinţei şi vrea să ajungă 
la vederea lui Dumnezeu, fără să accepte adevăruri parţiale, faptice sau 
ştiinţifice. Căutarea sa tinde către un adevăr absolut care să fie în stare să 
explice sensul vieţii sale şi al universului în care trăieşte.85 Datorită acestei 
capacităţi sădite în gândire, iconarul este în stare să întâlnească şi să 
recunoască un asemenea adevăr pe care Dumnezeu i-l dă să-l cerceteze şi 

                         
82 Romani 8, 38-39. 
83 A se vedea viaţa unor iconari celebri începând de la Sfântul Evanghelist Luca şi până la 
Rubliov sau la pictorul Pârvu Mutu sau Procenco de la Sihăstria. 
84 Martirul şi de ce nu şi iconarul, după Sfântul Ioan Evanghelistul, aşa cum îl descrie în 
Apocalipsă este purtătorul adevărului revelat şi probat prin experienţă personală. Mucenicii 
descoperă în ei evidenţa unei iubiri care nu are nevoie de argumentări lungi pentru a fi 
convingătoare, din moment ce vorbeşte fiecăruia despre ceea ce el în adânc percepe deja ca 
adevărat şi căutat de atâta timp. Pe scurt, martirul provoacă în credincioşii Bisericii o 
încredere profundă, deoarece spune ceea ce noi deja simţim şi face evident ceea ce noi am 
vrea să găsim puterea de a spune (Apocalipsa 2, 3). 
85 Întrebarea lui Iisus fiul lui Sirah este pe deplin relevantă:  „Ce este omul şi la ce poate să 
fie folositor? Care este partea lui bună şi care este partea lui cea rea?” (Iisus Sirah 18, 7). 
Aceste întrebări sunt în inima fiecărui om mai ales a artistului de icoane, exprimând urgenţa 
de a găsi un de ce al existenţei, la fiecare din clipele sale, la etapele sale de creştere şi 
decisive ca şi la momentele sale mai obişnuite. În astfel de întrebări avem o mărturie a 
raţionalităţii profunde a existenţei umane, deoarece inteligenţa şi voinţa omului sunt 
solicitate aici pentru a căuta liber soluţia ce poate oferi un sens întreg vieţii. De aceea, 
întrebările de genul acesta constituie expresia cea mai înaltă a naturii omului, răspunsul la 
aceste întrebări măsurând profunzimea angajamentului său faţă de propria existenţă. În 
special, când „de ce”-ul lucrurilor este cercetat în integralitatea căutării răspunsului ultim şi 
mai satisfăcător, atunci raţiunea umană atinge punctul ei cel mai înalt şi se deschide către 
imaginea sublimă a icoanei. De fapt viaţa mistică reprezintă expresia cea mai elevată a 
persoanei umane, deoarece este culmea naturii sale raţionale şi de vedere a lucrurilor 
spirituale. Ea izvorăşte din comuniunea omului cu Dumnezeu stând la baza căutării 
divinului pe care el o face liber şi personal. 
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să-l iubească. Desigur, întrucât acest adevăr este vital şi esenţial pentru 
existenţa sa, la el nu se ajunge numai pe cale raţională, ci mai degrabă prin 
dăruirea încrezătoare în lucrarea harului şi pe mâna altor persoane vrednice 
de credinţă, care pot garanta certitudinea şi autenticitatea adevărului 
însuşi.86 Evident, capacitatea şi alegerea de a se încredinţa pe sine însuşi, 
viaţa şi mărturia proprie unei alte persoane constituie cu siguranţă unul din 
cele mai semnificative şi expresive acte antropologice ale uceniciei 
duhovniceşti şi artistice.87 Depăşind primele trepte ale iniţierii, iconarul 
credincios este introdus în lucrarea terapeutică a harului care îi dă 
posibilitatea şi-l ajută să participe la Tainele credinţei în Biserică, să 
înţeleagă Sfânta Scriptură şi să o poată reprezenta în culoare ca pe o carte a 
vieţii ce se deschide spre viaţa veşnică. Astfel, în Trupul tainic al Domnului, 
iconarul şi orice credincios de altfel primesc prin împărtăşirea cu Trupul şi 
Sângele Mântuitorului Hristos cunoaşterea adevărată şi coerentă despre 
Dumnezeu Unul şi Întreit, cum spunem la sfârşitul Sfintei Liturghii: „am 
văzut lumina cea adevărată, am primit duhul cel ceresc, am aflat credinţa 
cea adevărată, nedespărţită Sfintei Treimi, că aceasta ne-a mântuit pe noi”. 
În felul acesta el trebuie să rămână în Domnul slavei, care este Adevărul şi 
Viaţa, prin credinţă, recunoscând tot ceea ce El a făcut pentru noi ca să 
dobândim mântuirea şi să ne putem împlini dorinţa de cunoaştere şi vedere, 
cum ne spune Mântuitorul Hristos: „Aceasta este viaţa veşnică: Să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care 
L-ai trimis”.88  

Desigur, adevărul pe care Dumnezeu ni-l revelează în Fiul Său 
înomenit, nu este în conflict cu unele postulate fundamentale ale gândirii 
umane. Cugetarea omenească nu poate demonstra existenţa Adevărului 
ipostatic, întrucât ea consideră că adevărul este o cauză primă inpersonală, 
cum susţine Aristotel. În schimb, revelaţia divină ne descoperă adevărul ca 
Treime de Persoane, Persoana fiind înţeleasă ca realitate supremă şi 
absolută. Însăşi revelaţia dă certitudinea acestei unităţi, arătând că 
                         
86 Este foarte important să subliniem, în acest context, rolul maestrului harismatic şi al 
ucenicului ascultător care primeşte ceea ce Dumnezeu revarsă din harul Său peste cei care 
trăiesc în comuniune cu El. Deci, omul are nevoie în căutarea adevărului de o persoană în 
care să se încreadă. În acest demers al său, tocmai credinţa în Dumnezeu îi vine în 
întâmpinare oferindu-i posibilitatea concretă de a vedea realizat scopul acestei căutări în 
Biserică. 
87 Să nu uităm că şi raţiunea are nevoie să fie susţinută în căutarea unui dialog încrezător şi 
a unei prietenii sincere cu Dumnezeu şi cu oamenii. Orice umbră de suspiciune şi de 
neîncredere, care uneori marchează cercetarea speculativă, uită de învăţătura Sfinţilor 
Părinţi, care considerau prietenia unul din cele mai adecvate contexte pentru o trăire 
duhovnicească autentică. 
88 Ioan 17, 3. 



241 
 

Dumnezeul creator este şi Dumnezeul istoriei mântuirii, Unul în fiinţă şi 
întreit în Persoane. Fiind Unicul şi Acelaşi, care fundamentează şi 
garantează inteligibilitatea şi raţionalitatea ordinii naturale a lucrurilor pe 
care se sprijină cu încredere oamenii şi ştiinţa, El este acelaşi care revelează 
adevărul şi se identifică cu el, atunci când zice: „Eu sunt Calea, Adevărul şi 
Viaţa”.89 Se înţelege de aici că numai adevărul natural şi revelat îşi află 
identificarea sa vie şi personală în Mântuitorul Hristos, aşa cum aminteşte 
Sfântul Apostol Pavel: „Adevărul care este în Iisus”.90  

Deci, Domnul veacurilor este Cuvântul veşnic al Tatălui, prin care 
au fost făcute toate,91 cum ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. El este 
totodată Cuvântul înomenit Care revelează pe Tatăl prin Persoana Lui 
întreagă, dumnezeiască şi omenească.92 Astfel că raţiunea umană ceea ce 
caută „fără să cunoască”,93 descoperă numai prin mijlocirea Mântuitorului 
Iisus Hristos, Domnul fiind „adevărul întreg”,94 aşa cum şi Biserica, Trupul 
Său Tainic, este una singură, sfântă, sobornicească şi apostolică. În El, orice 
om creat de Dumnezeu trăieşte şi prin El îşi află împlinirea, cum spune 
Sfântul Apostol Pavel: „Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai 
întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele 
din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie 
domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El 
este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate”.95 În consecinţă, 
omul făcut după chipul lui Dumnezeu, Adevărul şi Viaţa supremă, este 
permanent în căutarea adevărului mântuitor şi artistic pe care doreşte să-L 
vadă aici în icoană, iar în ceruri faţă către faţă. 

 
Adevărul revelat de Dumnezeu este înţeles prin lumina raţiunii 
luminate de harul Duhului Sfânt şi văzut în icoană, ca tip al Icoanei 
Sale 
Din cele prezentate mai sus putem constata că raportul dintre cele două 
realităţi, credinţă şi raţiune, vedere şi icoană, impun o dublă considerare. 
Astfel, adevărul provenit din Revelaţie este unul care se înţelege prin lumina 
credinţei, iar cugetarea umană este o lucrare a minţii care doreşte să 
cunoască cele cereşti prin prisma inteligenţei umane. În această dublă 
accepţiune se poate preciza că există o relaţie justă a adevărului revelat 

                         
89 Ioan 14, 6. 
90 Efeseni 4, 21; Coloseni 1, 15-20. 
91 Ioan 1, 3. 
92 Ioan 1, 14, 18. 
93 Faptele Apostolilor 17, 23. 
94 Ioan 1, 14-16. 
95 Coloseni 1, 15-17. 
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conjugată cu cunoaşterea naturală omenească. Această legătură constituie 
punctul de referinţă dintre cele două domenii de înţelegere umană: mistică şi 
artistică. De exemplu Sfinţii Apostoli s-au confruntat, încă de la începutul 
propovăduirii lor, cu curentele gândirii timpului lor. Însuşi Sfântul Apostol 
Pavel, la Atena, a întâlnit „anumiţi filozofi epicurieni şi stoici”.96 Din analiza 
exegetică a discursului din Areopag constatăm că, pentru a se face înţeles de 
păgâni, Sfântul Apostol Pavel nu face simple trimiteri doar la „Moise şi la 
profeţi”. Aceasta l-ar fi putut ajuta dacă ar fi recurs la cunoaşterea naturală a 
lui Dumnezeu şi la glasul conştiinţei morale din fiecare om.97 Dar, întrucât 
cunoaştere naturală de atunci căzuse în idolatrie,98 Apostolul a considerat că 
e mai înţelept să se raporteze în cuvântul său la cugetarea filozofilor, decât 
la abordarea miturilor şi a cultelor misterice.99 Tot pe această linie au mers 
mai târziu şi Părinţii Bisericii, care s-au folosit de cugetarea celor vechi fără 
ca să împrumute şi credinţa lor. După cum se cunoaşte ei au avut un dialog 
rodnic cu filozofii antici, deschizând drumul către vestirea şi înţelegerea 
Logosului divin înomenit în lume. Atitudinea lor de apropiere faţă de 
filozofie n-a fost, desigur, fără discernământ, ci atât cuvintele cât şi 
raţionamentele lor au fost luate cu prudenţă mai ales cele referitoare la 
gnoză şi la cunoaşterea de tip ezoteric. Tocmai la acest gen de speculaţii 
mistice se referea şi Marele Pavel, când le atrage atenţia Colosenilor: 

                         
96 Faptele Apostolilor 17, 18. 
97 Romani 1, 19-21; 2, 14-15; Faptele Apostolilor 14, 16-17. 
98 Romani 1, 21-32. 
99 Întrucât cunoaşterea naturală decăzuse în idolatrie era mult mai bine ca Sfântul Pavel să 
considere că filozofii sunt mai apropiaţi de transcendenţa divină decât practicile păgâne. De 
fapt, unul din eforturile majore pe care filozofii gândirii clasice l-au făcut a fost acela de a 
curăţa concepţia pe care o aveau oamenii despre Dumnezeu de formele mitologice. După 
cum ştim religia greacă era politeistă, ajungând până la divinizarea lucrurilor şi a 
fenomenelor naturii. Încercările omului de a înţelege originea zeilor şi, prin ei, a universului 
au aflat prima lor formulare în poezie şi în artă. Teogoniile rămân, până astăzi, prima 
mărturie a acestei căutări a omului. În atare caz, Sfinţilor Părinţi le-a revenit misiunea de a 
evidenţia legătura dintre raţiune şi credinţă. Lărgind privirea spre principiile universale, ei 
nu s-au mai mulţumit cu miturile antice, ci au voit să ajungă să dea un fundament raţional 
credinţei lor şi vederii lui Dumnezeu în icoană. Astfel ei au parcurs un drum care, ieşind din 
tradiţiile antice locale, intrau într-o dezvoltare care corespundea exigenţelor raţiunii 
luminate de credinţă şi experienţei în relaţie cu adevărul revelat de Dumnezeu înţeles prin 
lumina raţiunii luminate de harul Duhului Sfânt şi văzut în icoană, ca tip al icoanei divine. 
Scopul către care se îndrepta o asemenea dezvoltare era conştiinţa critică în legătură cu 
ceea ce era crezut şi văzut. Prima care a avut un avantaj dintr-un asemenea drum a fost 
concepţia despre divinitate şi despre chip. Superstiţiile au fost recunoscute ca atare şi religia 
a fost, cel puţin în parte, curăţată prin analiză raţională şi experienţă duhovnicească. 
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„Vedeţi să nu vă înşele cineva cu filozofia şi momeala deşartă, întemeiată 
pe datina oamenilor, pe stihiile lumii, şi nu pe Hristos”.100 

Aşadar, Părinţii şi scriitorii bisericeşti din primele veacuri creştine, 
cum spuneam mai sus, au continuat această abordare a Sfântului Pavel, 
îndeosebi Sfântul Irineu şi Tertulian, fiind rezervaţi în faţa modului cultural 
de a subordona adevărul Revelaţiei interpretării filozofilor păgâni. Analiza 
lor ne ajută astăzi să ne dăm mai bine seama cât de dificilă a fost întâlnirea 
creştinismului cu păgânismul. Numai dacă ne referim la practicarea acesteia 
şi la frecventarea şcolilor filozofice ne este destul să ne dăm seama de 
această problematică pe care ei trebuiau s-o rezolve. Cum se ştie din istorie, 
gândirea păgână a avut o suspiciune reală faţă de primii creştini, fiind mai 
degrabă o tulburare decât o oportunitate deschisă spre noutate. Desigur, în 
acest caz, prioritar pentru păstorii Bisericii era datoria urgentă de a vesti 
Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos la toate neamurile, cu menirea 
specială să convertească pe păgâni şi să-i determine să ceară Taina 
Botezului. Lucrul acesta nu excludea faptul că ei ar fi ignorat datoria de a 
aprofunda înţelegerea credinţei şi a motivaţiilor sale hristologice şi 
eclesiologice. Dimpotrivă, deşi Evanghelia oferea un răspuns atât de 
satisfăcător la întrebarea despre viaţa de aici şi cea de dincolo, totuşi ei n-au 
uitat niciodată studierea filozofiei şi depăşirea ei printr-o înţelegere 
spirituală creştină. Căile pentru a ajunge la adevăr rămâneau, fireşte, legate 
de adevărul revelat şi de credinţă, deoarece adevărul creştin are o valoare 
mântuitoare unică în lume. 

Unul dintre primii părinţi şi scriitori creştini a fost Sfântul Iustin 
Martirul şi Filozoful, pictat foarte adesea pe pereţii bisericilor. Acesta, deşi a 
păstrat şi după convertire o mare stimă pentru filozofia greacă, afirma cu 
tărie şi claritate că a găsit în creştinism „unica filozofie sigură şi utilă”.101 
Ca şi el, Clement din Alexandria numea Evanghelia „filozofia 
adevărată”,102 şi interpreta filozofia în analogie cu legea mozaică ca o 
pregătire propedeutică în credinţa creştină şi o pregătire la Evanghelie.103 
Deoarece, zicea el: „filozofia doreşte fierbinte după acea înţelepciune care 
constă în rectitudinea sufletului şi a cuvântului şi în curăţia vieţii, ea este 
pregătită aşa cum trebuie pentru înţelepciune şi face tot posibilul ca să 
ajungă la ea. La noi se numesc filozofi cei care iubesc înţelepciunea care 
este creatoarea şi învăţătoarea oricărui lucru, adică cunoaşterea Fiului lui 
Dumnezeu”.104 Mai mult, pentru Clement, cugetarea greacă nu are ca prim 
                         
100 Coloseni 2, 8. 
101 Dialogul cu Trifon, 8, 1; PG 6, 492. 
102 Stromate I, 18, 90, 1; SC 30, 115. 
103 IBIDEM, I, 5, 28, 1; SC 30, 65. 
104 IBIDEM, VI, 7, 55, 1-2;  PG 9, 277. 
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scop acela de a completa sau întări adevărul creştin, ci datorită ei putem 
apăra mai bine credinţa. În felul acesta, subliniază Clement: „doctrina 
Mântuitorului este desăvârşită în sine însăşi şi nu are nevoie de sprijin, 
pentru că ea este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Filozofia greacă, 
prin aportul ei, nu face adevărul mai puternic, dar din moment ce slăbeşte 
atacul sofisticii şi dezarmează atacurile trădătoare împotriva adevărului, a 
fost numită pe bună dreptate gard şi zid împrejmuitor al viei”.105  

Din cele prezentate mai sus constatăm că, creştinii au asumat 
gândirea celor vechi în mod critic, cum este cazul lui Origen. Acesta, pentru 
a argumenta şi a-i răspunde lui Celsus, a folosit cugetarea platonică, 
elaborând astfel prima formă de teologie creştină.106 Această nouă gândire 
creştină se folosea de filozofie, desigur, dar în acelaşi timp tindea să se 
deosebească clar de ea.107 Cele mai de seamă personalităţi teologice care au 
încreştinat filozofia şi au pus-o în slujba învăţăturii creştine au fost Sfinţii 
Părinţi Capadocieni şi Dionisie Areopagitul. Fericitul Augustin, în Apus, a 
avut o relaţie deosebită cu diferitele şcoli filozofice. După ce a trecut pe la 
aceste şcoli, Augustin s-a convertit la creştinism, renunţând la filozofie şi la 
filozofii acesteia.108 Deci, Fericitul Augustin reproşa elinilor că, deşi au 
cunoscut scopul către care se îndrepta filozofia, au ignorat totuşi calea care 
ducea la Cuvântul întrupat.109 Aşadar, întrebarea lui Tertulian: „Ce au în 
comun Atena şi Ierusalimul? Ce au în comun Academia şi Biserica?”,110 era 

                         
105 IBIDEM, I, 20, 100, 1;  SC 30, 124. 
106 De fapt, numele însuşi, împreună cu ideea de teologie ca discurs raţional despre 
Dumnezeu, până în momentul acela erau încă legate de originea lor greacă. De exemplu, în 
filozofia aristotelică, numele desemna partea cea mai nobilă şi adevăratul apogeu al 
discursului filozofic. În lumina Revelaţiei creştine, în schimb, ceea ce mai înainte indica o 
doctrină generică despre divinitate asumă acum o semnificaţie cu totul nouă, întrucât 
definea reflecţia pe care o face credinciosul pentru a exprima învăţătura adevărată despre 
Dumnezeu. 
107 Cum se cunoaşte, din istorie, gândirea platonică asumată în teologie a suferit 
transformări profunde, îndeosebi în ceea ce priveşte conceptele de nemurire, suflet, 
îndumnezeirea omului şi originea răului. 
108 Motivul acestei convertiri şi-l destăinuie Fericitul Augustin însuşi: „Din cauza aceasta, 
punându-mi-se în faţă învăţătura adevărată, simţeam că în aceasta mi se impunea să cred 
într-un mod mai cuviincios şi aproape fără niciun fel de înşelăciune, să cred ceea ce nu se 
demonstra, ori că ceva exista, dar că nu exista cel pentru care exista, ori că nu exista nimic 
altceva decât mi se impusese dincolo, la manihei, ca, printr-o îndrăzneaţă promitere a 
ştiinţei, să fie mai întâi luată în râs credinţa, iar mai apoi să se poruncească necesitatea de 
a crede tot felul de lucruri totalmente fabuloase şi extrem de absurde, tocmai pentru că ele 
nu putuseră să fie demonstrate” (FERICITUL  AUGUSTIN, Confesiuni VI, 5, 7, CCL 27, 77-78). 
109 IBIDEM, VII, 9, 13-14: CCL 27, 101-102. 
110 De praescriptorum haereticorum, VII, 9: SC 46, 98. 
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glasul conştiinţei critice a gânditorilor creştini, care abordau problema 
raportului dintre credinţă şi cugetarea filozofică.  

Sfinţii Părinţi, deci, tocmai pentru că trăiau intens conţinutul 
credinţei şi conclucrau efectiv cu harul Duhului Sfânt, au ştiut să ajungă la 
formele cele mai profunde ale gândirii filozofice şi să le domine prin 
credinţă şi vedere dumnezeiască. De bună seamă că ei n-au limitat în niciun 
fel lucrarea lor doar la transpunerea adevărurilor credinţei în categorii 
filozofice, ci au scos magistral la lumină învăţăturile fundamentale din 
gândirea marilor filozofi antici, considerându-i pe aceştia ca pe nişte 
precursori ai creştinismului. Datoria lor de creştini era de a arăta în ce fel 
raţiunea, eliberată de lanţurile patimilor, putea să iasă din impasul orb al 
miturilor şi al esoterismului, pentru a se deschide harului şi imaginii celei 
adevărate. Pentru aceasta în pictura noastră ortodoxă filozofii au fost pictaţi 
pe pereţii exteriori ai bisericii, cum este cazul paraclisului de la 
Arhiepiscopia Râmnicului. Astfel, ei au arătat că numai o raţiune curăţită de 
păcate putea să fie în stare să se înalţe la vârfurile cele mai înalte de reflecţie 
şi îndumnezeire, dând temei solid perceperii fiinţei, transcendentului şi 
absolutului ca tip al Icoanei Sale.111 

În urma acestei analize ne putem da seama de distanţa dintre cele 
două feluri de cunoaştere, teologică şi filozofică, care s-a transformat 
progresiv într-o nefastă separare. Dacă spiritul raţionalist excesiv, prezent la 
unii gânditori, s-a radicalizat, ajungând la o filozofie separată şi absolut 
autonomă în raport cu conţinuturile credinţei, consecinţele unei astfel de 
separări n-au întârziat ci au dus la neîncredere, fie pentru a da mai mult 
spaţiu credinţei, fie pentru a discredita orice posibilă referinţă raţională a 
acesteia. Şi iată cum ceea ce gândirea patristică concepuse şi actualizase ca 
unitate capabilă să ajungă la formele cele mai înalte ale înţelepciunii, practic 
a fost distrusă de sistemele care au îmbrăţişat cauza unei cunoaşteri raţionale 
separată de credinţă. De acum o bună parte din gândirea filozofică s-a 
dezvoltat îndepărtându-se progresiv de Revelaţia divină şi s-a opus cu totul 
lui Dumnezeu. Aşa se face că unii filozofi au căutat să transforme credinţa şi 
conţinuturile sale, ba chiar misterul morţii şi Învierii Mântuitorului Iisus 
Hristos, în structuri dialectice care ar putea fi înţelese în mod raţional. Alţi 

                         
111 Tocmai aici se inserează noutatea înfăptuită de Părinţi că au acceptat în întregime 
raţiunea deschisă către absolut şi în ea au altoit bogăţia care provenea din Revelaţie. Astfel, 
întâlnirea dintre credinţă şi filozofie nu a fost doar la nivel de culturi, ci în întâlnirea dintre 
creatură şi Creatorul său. Deci, raţiunea, trecând dincolo de scopul către care se îndrepta 
inconştientă, în virtutea naturii sale, a reuşit să ajungă la binele suprem şi adevărul suprem 
în persoana Cuvântului înomenit. Aceasta a demonstrat că Părinţii, în faţa filozofiilor, nu 
s-au temut să recunoască atât elementele comune cât şi diferenţele pe care le prezintă 
filozofia în raport cu Revelaţia creştină.  



246 
 

gânditori, afectaţi de umanismul ateu, au elaborat filozofii străine de firea 
umană, prezentând credinţa ca periculoasă pentru dezvoltarea raţionalităţii 
depline. Şi în domeniul cercetării ştiinţifice s-a impus o mentalitate 
pozitivistă care nu numai că s-a îndepărtat de orice raportare la ideea 
creştină de bază despre lume şi viaţă, ci au abandonat orice referinţă la ideea 
metafizică şi morală. Urmarea acestei stări nefireşti este că anumiţi oameni 
de ştiinţă, lipsiţi de orice referinţă morală, au ajuns să nu se mai preocupe de 
persoana umană şi nici de structura globală a vieţii, ci de nihilism, ca 
filozofie a nimicului. Este cunoscut faptul că aceştia teoretizează cercetarea 
ca scop în sine, fără speranţă să ajungă vreodată la esenţa adevărului.112 Mai 
mult, aceste curente şi idei au schimbat efectiv rolul gândirii umane, care de 
la înţelepciunea şi ştiinţa universală, a ajuns la una din ştiinţele umane 
limitate la un rol cu totul marginal. Prin urmare, filozofia, în loc de 
contemplarea adevărului şi de căutare a scopului ultim al vieţii, a ajuns să 
orienteze raţiunea numai la scopuri utilitariste ale vieţii. Finalitatea acestei 
stări de lucruri n-a fost alta decât întunecarea adevăratei demnităţi a raţiunii, 
care n-a mai fost pusă în slujba adevărului şi în căutarea absolutului. Văzând 
toate aceste distanţări ne dăm seama că între credinţă şi raţiunea filozofică s-a 
produs o separare progresivă şi ireconciliabilă.113 Avem, pe de o parte 
raţiunea, lipsită de aportul Revelaţiei, care străbate căi lăturalnice şi riscă 
să-şi rateze ţinta ei finală, iar pe de alta credinţa, lipsită de raţiune, care 
subliniază sentimentul şi experienţa, riscând să nu mai fie o propunere 
universală de transfigurare a lumii prin lucrarea harului. Încă unii au mai 
gândit că ar fi mai bine să avem o credinţă puternică şi o raţiune slabă, fără 
să ia în calcul că asemenea proporţie duce inevitabil la mit sau la superstiţie. 
Alţii, au gândit că ar fi mai bine să avem o raţiune care să n-aibă în faţă o 
credinţă matură, ajungând pe această pistă la o degradare a noţiunii de om şi 
la desconsiderarea menirii acestuia. Rezolvarea acestui diferendum a fost 
într-un fel depăşit de erminia ortodoxă care a îndrumat să se picteze filozofi 
antici pe pereţii dinafara bisericii, ca fiind reprezentanţi ai gândirii 
premergătoare venirii Logosului, cum aminteam mai sus. În interiorul 
lăcaşelor sfinte s-au realizat compoziţii iconografice ce reprezintă pe Sfinţi, 
pe adevăraţii filozofi ai credinţei, cei care au crezut şi văzut pe Dumnezeu 

                         
112 Nihilismul se află la originea mentalităţii cum că nu trebuie să-ţi asumi niciun 
angajament definitiv, deoarece totul este trecător şi provizoriu. 
113 Este adevărat că şi în reflecţia filozofică a acelora care au contribuit la mărirea distanţei 
dintre credinţă şi raţiune se manifestă uneori germenii preţioşi de gândire, care, dacă sunt 
aprofundaţi şi dezvoltaţi în integritatea minţii şi a inimii, pot duce la descoperirea drumului 
adevărului. Aceşti germeni de gândire se găsesc, de exemplu, în analizele aprofundate 
despre percepţie şi experienţă, despre imaginar şi inconştient, despre personalitate şi 
intersubiectivitate, despre libertate şi valori, despre timp şi istorie. 



247 
 

prin harul Sfântului Duh. În felul acesta filozofia şi arta s-au unit din nou 
pentru a recupera unitatea profundă care le face capabile pe amândouă să fie 
coerente cu natura lor şi în respectul autonomiei reciproce. Această armonie 
n-are altă ţintă decât aceea de a sublinia faptul că adevărul revelat de 
Dumnezeu este înţeles prin lumina raţiunii luminate de harul Duhului Sfânt 
şi văzut în icoană, tip al Icoanei lui Dumnezeu şi a Împărăţiei cerurilor.  
 
Biserica învaţă credinţa şi orientează raţiunea spre adevăr, bine şi 
frumos zugrăvite în suflete şi în icoane 
Părinţii Bisericii, cum am văzut mai sus, n-au propus niciodată o filozofie ca 
atare şi nici n-au canonizat vreun sistem filozofic în dauna altuia. Gândirea 
lor s-a întemeiat pe faptul că gândirea omenească, chiar şi atunci când intră 
în relaţie cu credinţa, trebuie să lucreze conform metodelor şi regulilor 
Bisericii, altfel nu prezintă garanţia că rămâne orientată spre adevăr. O 
filozofie care nu lucrează în lumina raţiunii divine nu aduce niciun folos 
Bisericii. Cunoscând această relaţie, Biserica este obligată să intervină într-un 
mod clar şi puternic atunci când filozofia ameninţă înţelegerea justă a 
datului revelat şi când învaţă teorii false şi erori grave care să tulbure 
simplitatea şi puritatea credinţei poporului lui Dumnezeu. În felul acesta, 
Biserica, în lumina credinţei, are obligaţia să ia măsuri critice în raport cu 
filozofiile şi afirmaţiile filozofilor care intră în conflict cu doctrina ei, 
bineştiind că numai ea are de la Duhul Sfânt puterea să formuleze şi să 
propovăduiască adevărul revelat de Dumnezeu. Deci, episcopilor le revine 
sarcina să înveţe care este adevărul revelat şi să formuleze exigenţele ce se 
impun artei din punctul de vedere al credinţei şi al frumosului ce decurge 
din revelaţie. Mai mult, Biserica are misiunea dată de Domnul şi 
Mântuitorul Iisus Hristos să propovăduiască Evanghelia, iar slujitorii ei, 
episcopi, preoţi şi iconari să fie „martori ai adevărului” în îndeplinirea unei 
slujiri smerite dar ferme, deoarece prin aceasta este promovată credinţa şi 
frumosul iconic care reflectă corect adevărul revelat de Dumnezeu. 

Desigur, acest discernământ nu trebuie să fie înţeles în formă 
negativă, ca şi cum Biserica ar avea intenţia de a elimina sau de a refuza 
orice mediere posibilă între cugetarea omenească şi credinţă, între pictură şi 
icoană. Dimpotrivă, intervenţiile Bisericii trebuie să fie îndreptate în primul 
rând spre încurajarea gândirii umane şi spre consolidarea credinţei prin 
Sfintele Taine. În acest fel gânditorii vor înţelege exigenţa corectării unor 
eventuale abateri de la adevăr şi necesitatea de a depăşi limitele prea 
restrânse în care este concepută reflecţia lor artistică.  

Fireşte, Biserica a învăţat dintotdeauna că adevărul este unul singur, 
deşi expresiile sale poartă amprenta timpului şi, în plus, sunt opera unei 
raţiuni umane slăbită de păcat. De aici oricine îşi poate da seama că nu poate 
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nimeni să pretindă că ar cuprinde totalitatea adevărului, nici să explice pe 
deplin fiinţa umană, a lumii şi a raportului omului cu Dumnezeu.114 Doar 
Biserica are avantajul, în acest context, să înveţe fără ezitare că „tezaurele 
înţelepciunii şi ale ştiinţei” sunt ascunse în Înţelepciunea şi Puterea lui 
Dumnezeu,115 cum subliniază Sfântul Apostol Pavel. Pentru aceasta Biserica 
are toată puterea să intervină şi să stimuleze gândirea şi talentul iconografic, 
ca să nu se închidă drumul care duce la recunoaşterea tainei lui Dumnezeu. 
Cum se cunoaşte, în istorie, Biserica, prin reprezentanţii ei de seamă, a 
intervenit împotriva diferitelor învăţături eretice şi a diferitelor stiluri 
iconografice care erau incompatibile cu credinţa creştină. Împotriva 
ereticilor Biserica a demonstrat că învăţăturile formulate de Sinoadele 
Ecumenice confirmă că adevărurile de credinţă sunt singura formă 
conciliară de a pune în evidenţă adevărul de credinţă pentru o corectă şi 
coerentă călăuzire a oamenilor pe calea mântuirii. Iar în pictura ortodoxă, 
Biserica a arătat că arta iconografică este inseparabilă de cunoaşterea lui 
Dumnezeu, de revelaţie, de raţiune şi de credinţă. Evident, deşi avem 
impresia că tulburările din epoca Sinoadelor Ecumenice au trecut, totuşi, 
dacă privim cu atenţie, şi astăzi constatăm că problemele de odinioară revin, 
dar cu particularităţi noi, atât în învăţăturile unora, cât şi în stilurile 
iconografice îndepărtate de duhul ortodox. Aceasta se întâmplă mai ales 
atunci când teologul şi artistul iconar sunt lipsiţi de o suficientă trăire 
spirituală. Trebuie să subliniem faptul că învăţătura Sfinţilor Apostoli şi a 
Părinţilor Bisericii s-a păstrat atât în scris cât şi în pictură, alcătuindu-se în  
unitatea Trupului Tainic al Domnului prin lucrarea Duhului Sfânt. Evident, 
nu trebuie uitată nici necesitatea unei cercetări a textului Sfintei Scripturi şi 
a învăţăturilor Sfinţilor Părinţi în aşa fel încât aceia care se dedică învăţăturii 
şi picturii de biserici să cunoască cu discernământ cuvântul adevărului şi să-l 
manifeste în cuvânt şi în icoană cu frică de Dumnezeu şi cu luare aminte la 
poruncile Lui. Deci, atât teologul cât şi iconarul trebuie să înţeleagă că 
numai în Mântuitorul Hristos creaţia îşi are sensul ei şi că toţi suntem 
chemaţi să urmăm Domnului, care este „calea, adevărul şi viaţa”. 
Cunoscând această învăţătură a Bisericii teologul iconar trebuie să-şi 
sporească evlavia şi stăruinţa pentru a cunoaşte adevărul ultim şi să 
pornească cu tot sufletul în căutarea lui. Totodată trebuie să aprofundeze 

                         
114 Astăzi, prin multiplicarea sistemelor, a metodelor, a conceptelor şi argumentelor 
filozofice, un discernământ critic în lumina credinţei se impune de urgenţă. Dacă deja este 
destul de obositor să recunoşti capacităţile înnăscute şi inalienabile ale raţiunii, cu limitele 
sale constitutive şi istorice, cu atât mai mult poate opera discernământul, în fiecare 
propunere filozofică, a ceea ce, din punctul de vedere al credinţei, oferă ca valid şi rodnic 
faţă de ceea ce, în schimb, prezintă ca eronat şi periculos.  
115 Coloseni 2, 3. 
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tainele divine şi să înţeleagă valoarea persoanei umane creată după chipul 
lui Dumnezeu, motivând astfel demnitatea şi superioritatea omului în raport 
cu restul creaţiei.116 Faptul că astăzi este mai puţin interes pentru credinţă şi 
artă adevărată credem că se datorează, în primul rând, neîncrederii în om şi 
în raţiunea lui. Deci, părăsind cercetarea adevărurilor de credinţă şi 
abandonând întrebările referitoare la om şi la vocaţia lui, nu ne putem 
concentra atenţia decât asupra unor probleme pur formale şi lipsite de 
interes. Aşadar, chemarea adresată teologilor şi iconarilor pentru a cunoaşte 
adevărul de credinţă şi a-l transmite corect fiilor Bisericii, prin cuvânt şi 
imagine, este o obligaţie ce rezultă din vocaţia lor. Faţă de aceste preocupări 
teologul şi artistul iconar de azi trebuie să aibă alături de studiul 
învăţăturilor biblice şi a Sfinţilor Părinţi grija faţă de viaţa personală care să 
se conjuge cu viaţa liturgică pentru a agonisi roada Duhului şi darul 
îndumnezeirii. Numai în felul acesta adevărul revelat de Dumnezeu poate fi 
pe deplin înţeles prin lumina raţiunii luminate de harul Duhului Sfânt şi 
văzut în icoană, aici şi în viaţa veşnică. 

 
Interacţiunea dintre teologie, ca propovăduitoare a adevărului revelat, 
şi artă, având ca aplicaţie practică iconografia 
După cum ne învaţă Părinţii Bisericii, cuvântul lui Dumnezeu se adresează 
tuturor oamenilor, în orice timp şi în oricare loc, aşa cum ne spune 
Mântuitorul Hristos: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le 
să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”.117 Omul este în mod natural teolog 
întrucât se străduieşte să înţeleagă şi să trăiască cuvântul lui Dumnezeu în 
lumina credinţei. Aceasta presupune clar că el nu poate să ocolească 
raportarea la iubirea de înţelepciune şi la expresia ei în icoană. Deci, în 
virtutea naturii însăşi a cuvântului revelat teologia se organizează ca trăire a 
credinţei în lumina Duhului Sfânt, cel care inspiră pe oameni diferit, în 
cuvânt şi în icoană. Având în vedere că auzirea credinţei s-a făcut prin 
chemarea divină, cugetarea omenească oferă teologiei contribuţia ei 
specifică în momentul în care ia în considerare structura cunoaşterii şi a 
comunicării personale şi, în special, variatele forme şi funcţiuni ale 

                         
116 De bună seamă, taina omului îşi află lumina adevărată numai în taina Cuvântului 
înomenit. De fapt, Adam, primul om, era figura celui viitor, adică a Domnului Hristos. 
Mântuitorul, care este noul Adam, tocmai revelând misterul Tatălui şi a iubirii sale, îl arată 
în întregime pe om omului şi îi face cunoscută chemarea lui cea mai înaltă. În felul acesta 
Biserica a înţeles clar că Mântuitorul Hristos este Prototip al icoanei Sale, icoana 
fundamentându-se dogmatic pe Înomenirea, Jertfa şi Învierea Lui. 
117 Matei 28, 19-20. 
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limbajului artistic, referitor la iconografie. Dacă luăm gândirea umană 
constatăm că ea este foarte importantă pentru o înţelegere mai coerentă a 
Tradiţiei bisericeşti şi a Sfinţilor Părinţi care deseori se exprimau în 
concepte şi forme de gândire împrumutate de la o anumită cugetare a 
timpului lor. Atunci, Biserica a reflectat şi a elaborat învăţătura sa 
dogmatică, cunoscând în profunzime sistemele de gândire care au influenţat 
atât noţiunile cât şi terminologia, pentru a ajunge la interpretări corecte şi 
coerente ale învăţăturii de credinţă. Se înţelege de la sine că adevărul divin, 
propus de Sfintele Scripturi şi interpretat de Sfinţii Părinţi, s-a bucurat 
dintotdeauna de propria inteligibilitate atât de logic alcătuită încât se 
propune ca o cunoaştere autentică. Deci, adevărul credinţei poate fi redat în 
icoană, iconarul şi teologul înţelegând structurile logice şi conceptuale ale 
dogmelor prin care se pronunţă învăţătura de credinţă. Prin această acţiune 
Biserica a făcut să iasă la suprafaţă semnificaţia mântuirii realizată de 
Mântuitorul Iisus Hristos, prin Cruce şi Înviere. Din ansamblul acestor 
învăţături, de suflet mântuitoare, credinciosul cunoaşte chemarea sa de 
membru al Trupului tainic al Domnului, Cel înviat şi proslăvit, citind în 
pictura bisericii tainele credinţei prin care să desluşeacă adevărul revelat şi 
să dorească să vadă pe Dumnezeu faţă către faţă. Învăţătura de credinţă are 
aici menirea să înfăţişeze în ordine logică sensul universal al tainei 
Preasfintei Treimi şi al economiei mântuirii atât în manieră narativă cât şi, 
mai ales, în formă demonstrativă prin icoană. Evident, fără aportul gândirii 
Sfinţilor Părinţi nu s-ar putea ilustra conţinuturile adevărurilor de credinţă şi 
nici n-am putea să vorbim de o artă iconografică autentic ortodoxă.118 
Credincioşii având, deci, nevoie să aibă o cunoaştere adevărată şi coerentă a 
tainelor lui Dumnezeu, Părinţii s-au străduit să le explice relaţia dintre 
credinţă şi icoană, atât prin cuvânt cât şi prin viaţa lor personală 
pilduitoare.119 Astfel cunoaşterea învăţăturilor lor constituie o îndeletnicire 
de mare preţ pentru înţelegerea revelaţiei lui Dumnezeu şi a iconomiei 
mântuirii noastre. Ceea ce este semnificativ la Părinţi este şi faptul că, în 
cercetarea revelaţiei şi a actului de credinţă corespunzător, au arătat cum 

                         
118 De exemplu, limbajul despre Dumnezeu, relaţiile personale în sânul Sfintei Treimi, 
acţiunea creatoare a lui Dumnezeu în lume, raportul dintre Dumnezeu şi om, identitatea 
Mântuitorului Hristos care este Dumnezeu adevărat şi om adevărat, pe de o parte, iar pe de 
alta, cu privire la arta iconografică, noţiunile de frumos, culoare şi compoziţie iconografică. 
Aceleaşi consideraţii sunt valabile pentru diferitele teme ale teologiei icoanei şi a moralei, 
unde se face apel nemijlocit la concepte ca: lege morală, conştiinţă, libertate, 
responsabilitate personală, vină etc., kitsch şi caricatură etc., care primesc o definiţie a lor la 
nivelul gândirii umane. 
119 Exemplu elocvent în acest sens sunt Sfinţii Ioan Damaschin şi Teodor Studitul, care au 
scris tratate despre icoane şi au şi pictat icoane, cum este Sfântul Ioan Damaschin. 
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omul iluminat de harul Sfântului Duh, prin credinţă şi fapte bune, 
recunoaşte adevărurile pe care raţiunea le percepe în drumul său autonom de 
cercetare. Acestora, revelaţia le-a conferit plinătate de sens, orientându-le 
spre bogăţia Tainei revelate de Dumnezeu oamenilor sfinţi, în care îşi află 
scopul lor ultim.120 Deci, credinţa ştie să arate în întregime drumul unei 
raţiuni care caută adevărul cu sinceritate şi-l poate expune practic în imagine 
harică.   

Prin urmare, credinţa ca dar al lui Dumnezeu, deşi nu se întemeiază 
pe raţiune, nu poate să facă abstracţie de raţiune, dar nici raţiunea nu poate 
să se întărească şi să se purifice ca să descopere orizonturile de una singură. 
Reciproc şi viaţa duhovnicească are nevoie de cugetarea umană ca artistul 
iconar şi credinciosul să fie conduşi spre libertate şi responsabilitate. Sfânta 
Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi propun principii generale de conduită 
creştină, învăţături şi precepte precise. Pentru a le împlini iconarul are 
nevoie de harul Sfântului Duh care să-l introducă în profunzimea conştiinţei 
şi în puterea raţionamentului său. Un element esenţial din acest demers îl 
constituie cultura Bisericii şi erminia pe care iconarul le foloseşte în 
realizarea operelor sale. După cum se cunoaşte procesul întâlnirii şi 
confruntării creştinului cu cultura este o experienţă pe care Biserica a trăit-o 
încă de la începuturile predicării Evangheliei la toate neamurile. Porunca 
Mântuitorului dată ucenicilor de a merge, „până la marginile 
pământului”,121 pentru a vesti adevărul revelat de El, a pus Biserica în 
condiţia de a verifica foarte devreme universalitatea mesajului şi obstacolele 
care derivă din diversitatea învăţăturilor venite în decursul timpului. Astfel, 
de la Sfântul Apostol Pavel am învăţat în ce fel comunitatea primară a 
înfruntat problema omului păcatului: „Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi 
care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos, căci El 
este pacea noastră, El care a făcut din cele două - una, surpând peretele din 

                         
120 Să luăm, de exemplu, cunoaşterea naturală a lui Dumnezeu şi posibilitatea de a deosebi 
Revelaţia lui Dumnezeu de alte fenomene sau la recunoaşterea credibilităţii sale. Ne 
gândim, de asemenea, la felul în care limbajul uman vorbeşte în mod semnificativ şi 
adevărat chiar şi despre ceea ce depăşeşte orice experienţă umană sau la cunoaşterea din 
experienţa personală. Astfel, căutarea condiţiilor în care omul sau în cazul iconografiei 
artistul iconar îşi pune singur primele întrebări fundamentale cu privire la sensul vieţii, la 
scopul pe care vrea să i-l dea şi la ceea ce îl aşteaptă după moarte, constituie pentru 
gândirea teologică preambulul necesar, pentru ca, şi astăzi, credinţa să arate în întregime 
drumul unei raţiuni care caută cu sinceritate adevărul şi chipul sfânt. De la toate aceste 
adevăruri, mintea artistului iconar este condusă spre recunoaşterea existenţei unei căi în 
mod real introductivă în credinţă, care poate duce la acceptarea Revelaţiei, fără să piardă 
ceva din propriile principii şi din propria autonomie.  
121 Faptele Apostolilor 1, 8. 
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mijloc al despărţiturii”.122 Este clar că în faţa bogăţiei mântuirii înfăptuită 
de Domnul Hristos, prin Jertfa şi Învierea Sa, cad barierele ce separă diferite 
culturi. Făgăduinţa lui Dumnezeu-Omul devine, acum, o chemare universală 
care nu mai este limitată la specificul unui popor, al limbii şi obiceiurilor 
sale, ci se oferă tuturor oamenilor ca fiecare să trăiască în mod liber 
adevărul pentru mântuirea lui. Aşa se face că cei care erau departe de 
Dumnezeu Tatăl, devin copii ai Lui în Fiul Său înomenit prin Botez şi 
moştenitori ai vieţii veşnice. Cuprinzând în sine pe cei botezaţi, Mântuitorul 
Hristos dărâmă zidurile despărţitoare şi realizează unificarea în mod original 
şi suprem prin participarea tuturor celor cuprinşi în Sine la harul Învierii în 
Trupul Său tainic. Această unitate este atât de profundă încât Biserica poate 
să spună cu Sfântul Pavel: „Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori 
vremelnici (venetici), ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui 
Dumnezeu”.123 Fără îndoială, acest lucru este concretizat în pictura bisericii, 
unde suntem împreună cu Dumnezeu şi cu Sfinţii Săi în slujirea Sfintei 
Liturghii. În concret lumina credinţei deşi s-a întâlnit cu diferitele culturi, 
dând naştere unei realităţi noi, totuşi a rămas legată de cultura noastră 
ortodoxă românească. Această cultură românească ortodoxă, înfăţişată în 
iconografie, a prezentat dintotdeauna apropierea de adevărul revelat care s-a 
adeverit a fi de o indubitabilă necesitate pentru poporul nostru. Făcând apel 
şi la valorile noastre tradiţionale, fireşte, ortodoxia a făcut permanent 
referire directă la manifestarea lui Dumnezeu în cultura şi în filozofia de 
viaţă a strămoşilor noştri de la care s-a inspirat în toate producţiile 
iconografice. Deci, fiind într-un raport strâns cu înaintaşii noştri şi cu istoria 
lor, Biserica noastră strămoşească a împărtăşit românilor aceleaşi dinamici 
după care se exprimă timpul uman.124 În consecinţă, adumbrită de harul 
divin, Biserica a comunicat şi comunică poporului ei şi altora modelul 
nostru de viaţă şi o spiritualitate autentică apostolică, manifestată prin 
icoană şi alte forme culturale şi cultice.125  

                         
122 Efeseni 2, 13-14. 
123 Efeseni 2, 19. 
124 Ascultându-i pe Apostoli, cei din ziua Rusaliilor, cei veniţi la sărbătoare se întrebau: 
„Iată, toţi aceşti oameni ce vorbesc, nu sunt oare galileeni? Cum dar de-i auzim fiecare în 
limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, din 
Iudeea şi Capadocia, din Pont şi Asia, din Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi ţinuturile Libiei, 
din apropierea Cirenei, precum şi romani în trecere, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, îi 
auzim vorbind în limbile noastre despre înfăptuirile mari ale lui Dumnezeu” (Faptele 
Apostolilor 2, 7-11). 
125 Cum ştim, din cercetarea sociologică, culturile se hrănesc din comunicarea valorilor, iar 
vitalitatea şi subzistenţa le este dată de capacitatea de a rămâne deschise spre acceptarea 
noului. Care este explicaţia acestor dinamici? Oricare om este inserat într-o cultură, de ea 
depinde, pe ea o influenţează. El este în acelaşi timp fiu şi tată al culturii în care este născut. 
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Lucrarea divină păstrează, cum am spus, identitatea culturală a 
fiecărui popor. În cazul artei iconografice ortodoxe, necreând nicio 
diviziune, poporul celor botezaţi se distinge printr-o universalitate care ştie 
să accepte orice cultură. Precizăm faptul că o cultură nu poate niciodată să 
devină criteriu de judecată şi, cu atât mai puţin, criteriu ultim de adevăr în 
raport cu revelaţia lui Dumnezeu.126 Culturii noastre ortodoxe nu numai că 
nu i s-a luat nimic, ci dimpotrivă credinţa ortodoxă a stimulat pe artiştii 
iconari să se deschidă noutăţii adevărului evanghelic pentru a scoate din el 
imboldul spre realizarea operelor de artă din bisericile şi mănăstirile noastre. 
În lumina acestor consideraţii punctul de pornire şi izvorul originar al 
tuturor realizărilor Bisericii noastre este mereu întru cuvântul lui Dumnezeu 
revelat în istorie şi în cugetarea Sfinţilor Părinţi. Acest obiectiv final este 
atins numai de acel artist care a aprofundat taina credinţei prin viaţa 
sacramentală şi prin Sfânta Liturghie. Întrucât cuvântul lui Dumnezeu este 
adevăr,127 rezultă de la sine că pentru o mai bună înţelegere a acestuia se 
impune şi o căutare umană a adevărului dezvoltat în respectul legilor care îi 
sunt proprii. Nu este vorba aici numai de a utiliza un concept sau un 
fragment dintr-un sistem de gândire umană, ci este necesar ca  raţiunea celui 
credincios şi îndeosebi a artistului iconar să exercite capacităţile sale de 
reflecţie în căutarea adevărului în interiorul unei mişcări care, pornind de la 
cuvântul lui Dumnezeu, să se străduiască să ajungă la o mai bună înţelegere 
a lui prin experienţă duhovnicească. Pentru aceasta sufletul trebuie 
conştientizat şi călăuzit concomitent cu darul artistic, spre a evita căile ce ar 
putea să-l conducă în afara adevărului revelat şi la înfăţişarea urâtului. 
Totodată artistul are nevoie să fie stimulat să cerceteze căile cunoaşterii 
vieţii celei adevărate care nu este alta decât cunoaşterea lui Dumnezeu în 
iubire. Fără îndoială, în acest demers avem la îndemână experienţa 
personală a Sfinţilor Părinţi şi a marilor teologi creştini care s-au evidenţiat 
ca sfinţi şi mari artişti iconari. Printre aceştia amintim pe Sfinţii 
Capadocieni, pe Sfântul Ioan Damaschin, pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
pe Sfântul Grigorie Palama, pe Sfântul Teodor Studitul şi alţii. Această 
legătură fecundă dintre iconografie şi cuvântul lui Dumnezeu se manifestă şi 

                                                               
În oricare expresie a vieţii sale, el poartă cu sine ceva ce-l deosebeşte în mijlocul naturii: 
deschiderea sa constantă spre tainele credinţei şi dorinţa sa inepuizabilă de cunoaştere a lui 
Dumnezeu. În consecinţă, orice cultură poartă imprimată în ea şi lasă să se vadă în ea 
tensiunea spre o împlinire, ceea ce înseamnă că în sine cultura are posibilitatea de a accepta 
revelaţia divină şi arta. 
126 Deci, Evanghelia nu este contrară acestei sau acelei culturi ca şi cum, întâlnindu-se cu 
ea, ar voi să o priveze de ceea ce îi aparţine şi ar obliga-o să-şi asume forme extrinseci care 
nu-i sunt conforme. 
127 Ioan 17, 17. 
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astăzi în cercetarea duhovnicească a multor gânditori contemporani, între 
care menţionăm pe părintele Stăniloae, părintele Jean Meyendorff, părintele 
Alexander Schmemann, Pavel Florenski, Vladimir Losski şi alţii.  

Revenind la istoria raporturilor dintre credinţă şi iconografie 
reafirmăm faptul că artistul iconar trebuie să fie în relaţie cu Revelaţia 
divină şi cu Sfinţii Părinţi. În atare caz, arta lui are nevoie ca atunci când se 
foloseşte de concepte şi învăţături profane, să respecte exigenţa unei corecte 
autonomii a gândirii luminate de harul Sfântului Duh. Această obligaţie, 
fiind garanţia ajungerii la rezultate în mod universal valide, ea este obligată 
să meargă după principiul după care harul nu distruge, ci desăvârşeşte natura 
şi perfecţionează liberul arbitru al oricărui iconar care acceptă în sine datul 
revelat. De bună seamă a numi aici gândirea care se manifestă prin credinţă 
iluminată de harul Duhului Sfânt prin expresia arta creştină înseamnă a 
săvârşi o gravă eroare deoarece credinţa nu este o artă. Cu toate acestea 
gândirea artistică, concepută în unire vitală cu credinţa, nu se referă numai 
la o artă elaborată de artiştii creştini, care în cercetarea lor nu au voit să 
contrazică credinţa, ci la dezvoltările gândirii artistice care nu s-ar fi realizat 
fără contribuţia, directă sau indirectă, a credinţei creştine. Ca atare, 
purificarea raţiunii prin credinţă şi umilinţă este absolut necesară pentru 
eliberarea raţiunii de prezumţie şi speculaţii neîntemeiate pe adevăr. De 
asemenea, dacă revelaţia propune cu claritate unele adevăruri cum ar fi 
învăţătura despre un Dumnezeu întreit în Persoane, liber şi creator, cugetare 
artistică este obligată să intre pe făgaşul gândirii iconografice ca să 
înfăţişeze corect mântuirea credincioşilor în Biserică. Subliniem totodată că 
între elementele obiective ale artei creştine intră şi necesitatea de a explora 
raţionalitatea unor adevăruri exprimate de Sfânta Scriptură, cum ar fi 
posibilitatea unei chemări supranaturale a omului şi chiar păcatul originar. 
Evident, cercetând aceste domenii, artiştii n-au devenit teologi, deoarece n-au 
căutat să înţeleagă şi să ilustreze adevărurile credinţei pornind de la 
Revelaţie. Totuşi, este de precizat că teologia a avut mereu şi continuă să 
aibă nevoie de contribuţia artiştilor iconari. În acest sens amintim că Sfinţii 
Părinţi au asumat arta străveche şi i-a încreştinat limbajul pentru a explica 
mai bine dogmele credinţei şi iconografia. Având în vedere acest aspect arta 
şi filozofia au fost numite chiar din epoca patristică ancilla theologiae.128 În 
lumina acestor reflecţii exigenţa raţiunii şi puterea credinţei au aflat sinteza 
                         
128 Titlul nu a fost aplicat pentru a indica o supunere servilă sau un rol pur funcţional al 
gândirii în raport cu teologia, ci a fost folosit în sensul în care Aristotel vorbea despre 
ştiinţele experimentale ca „slujitoare” ale „filozofiei prime”. Expresia, astăzi cu greu 
utilizabilă datorită principiilor de autonomie la care s-a făcut referinţă, a servit în cursul 
istoriei pentru a indica necesitatea raportului între cele două ştiinţe şi imposibilitatea 
separării lor. 
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cea mai înaltă în taina revelaţiei divine fără să umilească vreuna drumul 
celeilalte. Aceasta ne dovedeşte că revelaţia, prin conţinuturile sale, nu va 
umili niciodată raţiunea în descoperirile sale şi autonomia ei legitimă, iar 
raţiunea nu va trebui să piardă niciodată capacitatea ei de a se întreba şi de a 
întreba, cu conştiinţa că nu se poate erija în valoare absolută sau exclusivă. 
Prin urmare adevărul revelat devine adevăratul punct de legătură şi de 
confruntare între gândirea artistică şi cea teologică în raportarea lor 
reciprocă. În acest context atât teologii cât şi artiştii au nevoie să se lase 
călăuziţi de harul Duhului Sfânt, unica autoritate a adevărului, şi să 
elaboreze o învăţătură duhovnicească şi o artă în consonanţă cu cuvântul lui 
Dumnezeu. 
 
Adevărul Sfintei Scripturi despre om şi despre lume are o importanţă 
iconologică şi filozofică 
Sfânta Scriptură conţine, într-o manieră atât explicită cât şi implicită, o serie 
de elemente care permit să îndrume pe om să ajungă la o concepţie 
sănătoasă despre lume şi univers cu o importantă densitate filozofică şi 
artistică. Creştinii sunt încredinţaţi de bogăţia cuprinsă în paginile sacre, 
realitate pe care o experimentează atât în rugăciune liturgică cât şi în 
iconografie. Din paginile Sfintei Scripturi ei descoperă faptul că sunt creaţi 
după chipul lui Dumenzeu imago Dei, având libertate şi nemurire, iar din 
pictură, în biserică, că sunt în familiaritatea lui Dumnezeu şi a sfinţilor Săi, 
fraţii lor. Fiind creaturi, ei au conştiinţa că nu sunt autonomi, ci în 
dependenţă esenţială de Dumnezeu, care este reprezentat în icoană ca 
părinte şi Tatăl nostru. Această cugetare şi credinţă îi apără de drama 
separării de Dumnezeu care distruge căutarea raţională a armoniei şi a 
sensului existenţei umane. Totodată, ei cugetă la problema răului moral, 
concretizat în iconografie prin imaginea iadului, care nu se poate reduce la o 
oarecare deficienţă datorată materiei, ci este o rană care provine din 
exprimarea dezordonată a libertăţii umane. În fine, pentru ei Cuvântul lui 
Dumnezeu prezintă problema sensului existenţei şi revelează răspunsul 
asupra finalităţii vieţii şi existenţei lor umane. În această direcţie icoana 
ortodoxă exprimă cu adevărat optimismul şi arată că Binele a învins răul şi 
moartea, imagine expresivă mai ales în compoziţia iconografică a învierii. 
Deci, convingerea unanimă este că viaţa omului şi lumea au un sens şi sunt 
îndreptate spre împlinirea lor, care se actualizează în Mântuitorul Iisus 
Hristos, Cel răstignit şi înviat. Astfel, pentru credincioşii Bisericii noastre 
rămâne de bază taina Înomenirii Fiului lui Dumnezeu din Preacurata 
Fecioară Maria, această taină fiind centrul de referinţă pentru a putea 
înţelege enigma existenţei noastre umane, a lumii create şi a lui Dumnezeu 
Însuşi. Tocmai pentru a reliefa această lucrare în Biserica noastră abundă 
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numărul mare de icoane ce reprezintă pe Mântuitorul Hristos şi pe Maica 
Domnului cu pruncul în braţe. Această practică se înscrie de bună seamă în 
logica Bisericii de a înlătura barierele existenţei noastre în care raţiunea 
însăşi, dacă este lipsită de har, riscă să se închidă. Dacă omul iese din 
strâmtoarea egoismului său ajunge evident la culmea experienţei sale, 
Dumnezeu şi omul fiindu-şi interdependenţi. Din definiţia Sinodului de la 
Calcedon cunoaştem că în taina Cuvântului întrupat, natura divină şi natura 
umană, prin perspectiva autonomiei, sunt apărate şi, în acelaşi timp, se 
manifestă legătura unică ce le pune într-un raport reciproc fără amestecare şi 
fără schimbare.129 Deci, consensul dintre Dumnezeu şi om reuneşte 
elementele cosmosului în Creatorul cerului şi al pământului, constituind 
ţesătura însăşi a frumuseţii şi armoniei existenţei. Urmarea acestui lucru este 
faptul că sufletul uman evită forma de gândire ambiguă, care-l duce pe om 
la o închidere şi mai mare în sine însuşi, în limitele imanenţei proprii, fără 
nicio referinţă la transcendent. Tocmai aici intervine arta care este chemată 
să dea sens existenţei umane prin icoană pentru ca omul să nu cadă în 
pericolul grav de a coborî raţiunea la funcţiuni doar instrumentale, fără nicio 
pasiune autentică pentru căutarea adevărului. Dar, şi pentru un caz şi pentru 
altul, pentru a fi în consonanţă cu cuvântul lui Dumnezeu este necesar, 
înainte de toate, ca arta să regăsească dimensiunea ei sapienţială de căutare a 
sensului ultim şi global al vieţii, comuniunea cu Dumnezeu în iubire. 
Făcând lucrul acesta, filozofia şi arta nu vor fi doar instanţele critice 
hotărâtoare, care indică cunoaşterii ştiinţifice temeinicia şi limita lor, 
dimpotrivă vor deveni o punte de legătură în vederea unificării cunoaşterii şi 
a lucrării omului în Duhul Sfânt.130 

Cuvântul lui Dumnezeu este cel care revelează scopul ultim al 
omului şi dă un sens global lucrării sale în lume. În virtutea acestui fapt 
Biserica cheamă filozofia şi arta să se angajeze în căutarea fundamentului 
natural al acestui sens, care este religiozitatea constructivă a fiecărei 
persoane şi desăvârşirea ei în Duhul Sfânt prin Sfintele Taine în Trupul 
tainic al Domnului. O filozofie care n-are acest rol sapienţial nu poate să 
îndrume spre o cunoaştere autentică şi adevărată, cum de altfel şi o artă fără 
conţinut şi mesaj nu poate ajuta pe om să dobândească sfinţenia. Omul, cum 
este prezentat în Sfânta Scriptură, trebuie să ajungă, dacă voieşte, la 
cunoaşterea adevărului divin, revelat de Dumnzeu Tată în Fiul Său 
                         
129 Această definiţii stând la baza închinării aduse Mântuitorului Hristos şi a reprezentării 
Lui în icoană. 
130 Fireşte, această dimensiune sapienţială este astăzi cu atât mai indispensabilă întrucât 
dezvoltarea imensă a puterii tehnice a omenirii cere o conştiinţă acută spre valorile ultime 
ale vieţii. Desigur, dacă mijloacele tehnice ar depăşi scopul utilitarist, ar ajunge inevitabil la 
dezumanizare şi chiar să distrugă neamul omenesc. 
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înomenit. Numai în atare caz inteligenţa nu se limitează doar la fenomene şi 
imagini fără conţinut, ci poate atinge, cu adevărat certitudinea şi realizarea 
inteligibilă, chiar dacă, în urma păcatului, ea este parţial întunecată şi 
slăbită. Deci, omul, deşi vinovat de duplicitate şi de minciună, este capabil 
totuşi prin credinţă şi icoană să cunoască adevărul şi să perceapă icoana 
Împărăţiei lui Dumnezeu.131 Ajunsă la această dimensiune el trebuie să se 
ocupe de ceea ce transcende datele empirice pentru a ajunge, în căutarea 
adevărului absolut, ultim şi temeinic, care se referă la viaţa veşnică unde 
toate vor fi cuprinse în Cel Ce este. Această exigenţă este proprie 
cunoaşterii binelui moral şi frumosului iconografic, al cărui ultim temei este 
Binele suprem, Dumnezeu Însuşi. Nu încape îndoială că metafizica poate fi 
văzută aici ca alternativă la antropologie, deoarece tocmai metafizica 
permite fundamentarea conceptului de demnitate a persoanei în virtutea 
condiţiei sale spirituale. Desigur, omul este chemat să descopere prezenţa 
chemării lui Dumnezeu şi după nevoinţa sa şi în colaborare cu harul divin să 
intre pe uşa cerească spre comuniunea desăvârşită cu Preasfânta Treime.132 
Orice cunoaştere fragmentară în acest caz duce la o apropiere parţială faţă 
de adevăr, împiedicând unitatea interioară a omului şi a cosmosului. Tocmai 
pentru aceasta, misiunea Bisericii este de a uni credinţa cu raţiunea în taina 
cunoaşterii adevărului şi a vieţii veşnice, trăire ce derivă direct din cuvintele 
Mântuitorului, din predica Sfinţilor Părinţi şi din iconografie. În sensul 
acesta, apelul la tradiţie nu este o simplă amintire a trecutului, ci constituie 
recunoaşterea patrimoniului nostru ortodox de învăţătură şi viaţă 
bisericească.   

                         
131 În Dumnezeiasca Scriptură se găsesc texte şi afirmări cu un caracter precis ontologic, 
scrise de autorii inspiraţi, care au înţeles să formuleze afirmaţii adevărate ce pot exprima 
realitatea obiectivă a credinţei şi a artei creştine. Teologia, când caută să înţeleagă şi să 
explice aceste afirmaţii, are aportul filozofiei care să nu renege posibilitatea unei cunoaşteri 
în mod obiectiv, oricât ar fi de perfecţionabilă. Aceasta este valabil şi pentru judecăţile 
morale, pe care Sfânta Scriptură le presupune pentru a fi în mod obiectiv adevărate. 
132 O mare provocare prefaţează începutul acestui mileniu, aceea de a şti să facem trecerea 
de la fenomen la fundament. Experienţa nu este suficientă, chiar când aceasta exprimă şi 
face evidentă interioritatea omului şi spiritualitatea sa, este necesar ca reflecţia să ajungă la 
substanţa spirituală şi la temeiul care o susţine. O gândire filozofică şi artistică care ar 
refuza orice deschidere metafizică ar fi în mod radical inadecvată să dezvolte o funcţie de 
mediere în înţelegerea Revelaţiei divine. Deci, cuvântul lui Dumnezeu face referinţe 
permanente la ceea ce depăşeşte experienţa şi chiar gândirea omului. Evident, această 
„taină” nu poate fi revelată şi nici teologia nu poate s-o facă inteligibilă în vreun fel, dacă 
cunoaşterea umană este în mod riguros limitată la lumea experienţei sensibile. De 
asemenea, dacă teologia este lipsită de orizontul metafizic iconic, ea nu reuşeşte să ajungă 
dincolo de experienţa religioasă şi nici nu poate permite înţelegerii credinţei să exprime cu 
coerenţă valoarea universală şi transcendentă a adevărului revelat.  
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Aşadar, cum constatăm, adâncindu-ne în Tradiţia vie a Bisericii 
ajungem la o gândire originală, nouă şi cu deschidere spre viitor.133 Analiza 

                         
133 Se doreşte astăzi din ce în ce mai mult să se ajungă la un raport strâns de continuitate a 
reflecţiei filozofice şi artistice contemporane cu cea elaborată de gândirea Sfinţilor Părinţi. 
Această legătură este necesară pentru a se preveni pericolul care se ascunde în unele linii de 
gândire teologică, filozofică şi iconologică.  

Prima dintre aceste probleme este eclectismul, termen prin care se desemnează 
atitudinea celui care, în cercetare, în învăţământ şi în argumentare, chiar şi teologică, este 
obişnuit să-şi asume idei singulare derivate din cugetări diferite, fără să fie atent nici la 
coerenţa şi conexiunea lor sistematică nici la inserarea lor istorică. De exemplu, în 
iconografie, unii artişti pictează după propriile lor idei, fără să ţină cont de adevărul revelat 
de Dumnezeu şi mărturisit de Biserică. Asemenea persoane nu pot discerne partea de 
adevăr a unei gândiri de ceea ce poate fi în ea greşit sau inadecvat. O formă extremă de 
eclectism este uşor de recunoscut şi în abuzul retoric de termeni filozofici în faţa căruia 
uneori se abandonează câte un teolog sau de imagini iconografice cu semnificaţii străine 
duhului ortodoxiei. O asemenea instrumentalizare nu serveşte căutării adevărului şi nu 
educă raţiunea – atât teologică cât şi filozofică – pentru a argumenta într-o manieră serioasă 
adevărul de credinţă şi mistica iconografică. Studiul riguros şi aprofundat al doctrinelor 
filozofice, al limbajului lor specific şi al contextului în care au apărut ajută la depăşirea 
riscurilor eclectismului şi permite o adecvată integrare a lor în argumentarea teologică.  

Din eclectism, care este o eroare de metodă, se naşte istoricismul. Teza 
fundamentală a istoricismului, în schimb, constă în stabilirea adevărului unei filozofii pe 
baza adecvării sale la o anumită perioadă şi la o anumită misiune istorică. În felul acesta, 
cel puţin implicit, se neagă validitatea perenă a adevărului. Ceea ce era adevărat într-o 
epocă, susţine istoricistul, poate să nu mai fie într-o alta. Istoria gândirii, în definitiv, devine 
pentru el ceva mai mult decât un obiect arheologic la care se ajunge pentru a evidenţia 
poziţiile trecutului de acum în mare parte depăşite şi lipsite de semnificaţie pentru prezent.  

Un alt pericol de luat în seamă este ştiinţismul. Această concepţie filozofică refuză 
să admită ca valide formele de cunoaştere diferite de cele care sunt proprii ştiinţelor 
pozitive, exilând în marginile simplei imaginaţii atât cunoaşterea religioasă şi teologică, cât 
şi cunoaşterea etică şi estetică. În trecut, aceeaşi idee se exprima în pozitivism şi în 
neopozitivism, care considerau lipsite de sens afirmaţiile cu caracter metafizic. Din 
perspectiva ştiinţismului, valorile sunt văzute ca simple produse ale emotivităţii şi noţiunea 
de fiinţă este pusă deoparte pentru a face loc purei şi simplei realităţi de fapt.  

Nu mai puţine pericole aduce pragmatismul, atitudine mintală specifică celui care, 
în alegerile pe care le face, exclude recursul la reflecţiile teoretice sau la aprecierile 
întemeiate pe principii morale şi spirituale. Consecinţele practice ale unui asemenea fel de a 
vedea lucrurile duc la faptul că marile hotărâri morale ale omului sunt de fapt subordonate 
deliberărilor luate treptat de organele instituţionale. Mai mult: antropologia însăşi este 
puternic condiţionată, prin propunerea concepţiei unidimensionale despre fiinţa umană, din 
care sunt exilate marile dileme morale, analizele existenţiale despre sensul suferinţei şi al 
sacrificiului, al vieţii şi al morţii.  

Un alt pericol este produs de nihilism, care neagă umanitatea omului şi identitatea 
sa. Acest curent dă loc posibilităţii de a şterge de pe faţa omului trăsăturile care revelează 
asemănarea sa cu Dumnezeu, pentru a-l conduce progresiv sau la o voinţă distructivă de 
putere sau la disperarea singurătăţii. După ce i-ai luat omului adevărul, pretenţia de a-l face 
liber este o iluzie curată. Adevărul şi libertatea, de fapt, sau se unesc împreună sau 
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acestei experienţe duhovniceşti ne arată că timpul certitudinilor nu este în 
mod iremediabil trecut, omul trăind în prezentul Bisericii într-un orizont de 
lumină şi har al Duhului Sfânt. În acest context teologia iconografică este 
chemată să recepteze învăţătura Părinţilor pentru a transmite mai departe, 
printr-o conceptualizare coerentă, conţinutul credinţei. Ea trebuie să urmeze 
Părinţilor pentru a-şi reînnoi propriile metode în vederea unei slujiri mai 
eficiente a evanghelizării şi a înduhovnicirii oamenilor. Este necesar, de 
asemenea, ca, aderând la aşteptarea vie a celor care iubesc cu sinceritate 
ortodoxia să fie mai mult şi mai profund cunoscută pretutindeni în lume 
icoana ortodoxă. Această învăţătură sigură şi neschimbătoare trebuie să fie 
respectată cu fidelitate, să fie aprofundată şi prezentată într-un mod care să 
corespundă cu exigenţele timpului nostru, pentru ca oricine, văzând 
strălucirea ei să preamărească pe Tatăl cel din ceruri şi Biserica noastră 
Ortodoxă. Evident, această misiune, care îi revine în primă instanţă teologiei 
în general şi teologiei iconografice în special, provoacă în acelaşi timp şi 
raţiunea să cugete la tainele lui Dumnezeu şi să pătrundă prin canalele 
specifice ei în tainele lui Dumnezeu predându-se cu totul simţirii 
duhovniceşti prin trăire, vedere şi contemplare. În felul acesta Adevărul, 
care este Hristos Domnul, conduce, stimulează şi face să crească atât 
teologia iconografică cât şi învăţătura dogmatică spre scopul suprem 
mântuirea sufletului.134  

Rezumând cele de mai sus putem spune că scopul fundamental al 
teologiei icoanei este să prezinte înţelegerea revelaţiei şi conţinutul 
credinţei, mai precis să descopere taina Preasfintei Treimi şi lucrarea ei 
mântuitoare. Centrul acestei reflecţii îl constituie taina Înomenirii Fiului lui 
                                                               
împreună pier într-un mod vrednic de milă. Mântuitorul spune despre acest lucru: „Veţi 
cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). Aceste cuvinte ale Domnului 
cuprind o exigenţă fundamentală şi în acelaşi timp o atenţionare în privinţa adevărului, ca şi 
condiţie a unei libertăţi autentice. Atenţionarea are în vedere evitarea unei libertăţi aparente 
care nu pătrunde adevărul întreg despre om şi despre lume. Şi astăzi, Mântuitotul Hristos ne 
apare ca Cel Care aduce omului libertatea bazată pe adevăr, ca Cel Care eliberează omul de 
ceea ce limitează, micşorează şi aproape distruge rădăcinile însăşi ale acestei libertăţi în 
sufletul omului, în inima sa, în conştiinţa sa.  

Epoca noastră a fost calificată de anumiţi gânditori drept epoca „post-
modernităţii”. Acest termen, folosit nu rareori în contexte între ele foarte îndepărtate, 
desemnează apariţia unui ansamblu de factori noi, care în ceea ce priveşte extensiunea şi 
eficacitatea s-au revelat capabili să determine schimbări semnificative şi durabile. Astfel, 
termenul a fost folosit mai întâi în legătură cu fenomenele de ordin estetic, social, 
tehnologic. Mai apoi a fost transferat în domeniul filozofic, rămânând însă marcat de o 
anumită ambiguitate, atât pentru că judecata despre ceea ce este calificat ca „post-modern” 
este uneori pozitiv şi alteori negativ, cât şi pentru că nu există un consens aici asupra 
delicatei probleme a delimitării variatelor epocii istorice. 
134 Efeseni 4, 15. 
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Dumnezeu, mister care atinge punctul culminant al chenozei în Crucea, 
moartea şi Învierea Sa din morţi. În această perspectivă se impune ca artistul 
iconar să cerceteze Sfânta Scriptură şi, mergând pe urmele Sfinţilor Părinţi, 
să aprofundeze Tradiţia vie a Bisericii. O primă abordare se referă la 
raportul dintre semnificaţie şi adevăr, ca teologul iconar să descopere prin 
viaţa sa persoanală iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Desigur, 
adevărul despre Dumnezeu ne este comunicat de Dumnezeu Însuşi prin 
credinţă şi viaţă duhovnicească autentică. Deci, limbajul lui Dumnezeu ia 
chip în noi, comunicându-ne adevărul prin Sfintele Taine. Pentru aceasta 
este necesar ca iconarul să se întrebe, în interpretarea izvoarelor Revelaţiei, 
care este adevărul profund şi autentic pe care Biserica ni-l comunică în 
limitele limbajului şi al cultului divin. De asemenea pentru artiştii iconari 
este foarte important să cunoască faptul că adevărul credinţei şi lucrarea 
raţiunii iluminate de har nu se reduc la naraţiunea unor simple evenimente 
istorice sau la revelarea unor fapte naturale pictate pe pereţii bisericilor, ci 
dimpotrivă, ele sunt dincolo de simpla relatare istorică, fiind cuprinse în 
iconomia mântuirii neamului omenesc. Adevărul găseşte, deci, o explicare 
deplină în raţiunea Bisericii care menţine neschimbată Sfânta Scriptură, 
dogmele şi învăţăturile Părinţilor. Din acest punct de vedere enunţurile 
dogmatice ne înfăţişează concret adevărul stabil şi definitiv, arătând lucrarea 
Sfântului Duh şi iscusinţa Părinţilor iluminaţi de harul mântuitor de a 
exprima adevărul care transcende raţiunea şi filozofia. A reflecta asupra 
acestei teme nu este uşor, deoarece trebuie să se ţină cont de sensul pe care 
cuvintele şi faptele le-au dobândit în diferite culturi şi în diferite epoci. Dacă 
nu s-ar analiza aceste realităţi, raţiunea şi credinţa, filozofia şi arta n-ar 
putea comunica între ele nici n-ar putea să fie receptate de culturi diferite de 
cele în care au fost gândite şi elaborate. Apoi, dacă se pierde ideea unui 
adevăr universal despre bine, cognoscibil de către raţiunea umană, se 
schimbă inevitabil şi concepţia despre conştiinţă, despre bine şi frumos. 
Folosindu-se de această viziune unitară, care este în mod necesar legată de 
sfinţenia vieţii şi de exerciţiul virtuţilor umane şi supranaturale, cugetarea 
creştină va înfrunta variatele probleme din competenţa sa într-o manieră mai 
adecvată şi eficace. În această direcţie lucrarea Bisericii este în primul rând 
o slujire a vestirii credinţei şi a promovării frumosului divin prin icoană, 
ceea ce înseamnă că ea ne cheamă la pocăinţă, propunând adevărul 
Evanghelic care culminează în taina morţii şi Învierii Mântuitorului 
Hristos.135 Se înţelege de aici că vestirea adevărului şi prezentarea lui prin 
icoană posedă şi implicaţii raţionale care se aprofundează în lumina 
credinţei. Această învăţătură, care este şi comunicare lingvistică şi 

                         
135 Faptele Apostolilor 4, 12; I Timotei 2, 4-6. 
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pictografică, prezintă doctrina Bisericii în integritatea sa legată desigur de 
viaţa credincioşilor, înfăptuind astfel o unire între învăţătură şi viaţă. 
Evident, această legătură contribuie mult la clarificarea raportului dintre 
adevăr şi viaţă, dintre eveniment şi adevărul doctrinar şi, mai ales, dintre 
adevărul transcendent şi limbajul inteligibil din punct de vedere iconografic. 
Deci, reciprocitatea care se creează între disciplinele teologice artistice şi 
rezultatele la care a ajuns raţiunea iluminată de har exprimă o bogăţie reală 
în vederea comunicării credinţei şi a unei înţelegeri duhovniceşti a acesteia 
în Biserică. 

O altă consideraţie pe care putem s-o deducem din studiul nostru se 
referă la raportul dintre credinţă şi raţiune care îmbracă diverse abordări în 
dezvoltarea culturii iconografice şi în orientarea comportamentului 
persoanelor în Biserică. Există clar o valoare reală pe care arta iconografică 
o posedă în raport cu înţelegerea credinţei. În acest context, Biserica rămâne 
consecventă în cea mai profundă convingere că, credinţa şi raţiunea se 
sprijină reciproc, exercitând una pentru cealaltă în funcţie fie de examinare 
critică şi purificatoare a credinciosului, fie în căutarea adevărului şi în 
aprofundarea lui. În acest caz, teologia iconografică, ca reprezentare a 
credinţei în imagine, provoacă permanent raţiunea să rămână deschisă în 
faţa noutăţii pe care revelaţia lui Dumnezeu o aduce cu sine. Datoria 
acesteia este de a recupera raportul său autentic cu realitatea bisericească 
pentru binele şi progresul gândirii, fiind susţinută în demersul ei de Tradiţia 
şi cultul Bisericii. Deci, pentru a conduce pe oameni la cunoaşterea 
adevărului şi la desăvârşire, trebuie puse în evidenţă elementele înscrise de 
Dumnezeu în natura umană, mai precis cuvântul lui Dumnezeu lucrând în 
Trupul Său Tainic prin harul Duhului Sfânt. În felul acesta icoana se 
dezvoltă în consonanţă cu credinţa sub provocarea exigenţelor teologiei, 
ajutând la evanghelizarea culturii. Considerăm că pe fundalul acestei gândiri 
se poate dialoga cu cei care încă nu împărtăşesc credinţa noastră ortodoxă.  

O altă problemă pe care am dorit s-o subliniem este cea referitoare la 
faptul că Biserica, argumentând în lumina harului şi după regulile sale 
învăţătura credinţei, dezvoltă o reflecţie care este comprehensibilă şi 
judicioasă şi pentru cel care nu percepe încă adevărul întreg pe care 
Revelaţia divină îl arată, folosind efectiv icoana. Această dorinţă de a stabili 
un dialog între credinţă şi raţiune prin intermediul icoanei nu exclude pe 
nimeni: nici pe cei care au cultul înaltelor valori umane, deşi nu recunosc 
încă Izvorul acestora, nici pe cel care se opune Bisericii şi o persecută în 
diferite feluri. Credem că din acest punct de vedere mulţi vor accepta că 
iconografia ortodoxă este un sprijin eficace pentru morala adevărată de care 
omenirea are astăzi atât de mare nevoie. Numai în felul acesta legătura 
intimă dintre înţelepciunea divină a credinţei şi cunoaşterea iconografică 
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devine una din bogăţiile cele mai originale ale tradiţiei creştine în 
aprofundarea adevărului revelat.  

Cât priveşte omul de astăzi, acesta are nevoie să vadă frumuseţea 
icoanei şi să ştie că cercetarea adevărului de credinţă, mai ales când se referă 
la o realitate limitată a lumii sau a omului, nu se termină niciodată, ci trimite 
mereu spre ceva care este dincolo de obiectul imediat al studiilor, spre 
întrebări care deschid calea spre taina lui Dumnezeu şi a vieţii veşnice. În 
acest orizont de adevăr el va înţelege deplina explicaţie a libertăţii sale şi 
chemarea sa la iubirea şi cunoaşterea lui Dumnezeu ca actualizare supremă 
de sine. În acest context credem că există o profundă consonanţă între 
gândirea autentică ortodoxă şi vocaţia Preasfintei Fecioare Maria. Căci după 
cum Fecioara a fost chemată să ofere întreaga sa umanitate şi feminitate 
Fiului lui Dumnezeu ca El să poată lua trup din ea şi să se facă unul dintre 
noi, la fel raţiunea, filozofia şi iconografia sunt chemate să împrumute 
lucrarea lor pentru ca viaţa credincioşilor să fie rodnică şi eficientă prin 
lucrarea harului Sfântului Duh. Apoi, după cum Fecioara Maria, în 
consimţământul dat lui Dumnezeu la vestea Arhanghelului Gavriil, n-a 
pierdut nimic din adevărata sa umanitate şi libertate, la fel şi raţiunea 
iconografică, în acceptarea interpelării care îi vine din adevărul Evangheliei, 
nu pierde nimic din autonomia sa, dimpotrivă vede cercetările sale dirijate 
spre cea mai înaltă realizare în cunoaşterea adevărată a lui Dumnezeu şi în 
reprezentarea Împărăţiei lui Dumnezeu care vine cu putere multă. Cu 
adevărat monahii din antichitatea creştină au înţeles bine acest adevăr, 
numind pe Preasfânta Fecioară Maria „masa raţională a credinţei şi icoană 
a frumuseţii veşnice”,136 văzând în ea icoana coerentă a gândirii adevărate 
închinate Preasfintei Treimi şi vieţii veşnice. 

 
Abstract: The Theme of Faith and of the Reason in the Contemplation 
and in the Living of the Divine Truth  as a Premise of the Orthodox Icon 
Man, created in the image and likeness of God, has from the act of creation 
the reason and the capacity to believe in God and to discover His mysteries 
enshrined both in the cosmos and in the artistic creation.  

Thus, the  faith and the reason are like two wings on which the soul 
rises to the contemplation of divine truth revealed in Scripture and 
obviously in the icon. God it is who has put in the human heart a desire to 
know Him for loving Him and to knowing Him, to arrive at the whole truth 
about them and of the universe. Going into the depths of the mystery of 
truth is undoubtedly a divine calling and a way that man has to go to meet 

                         
136 SFÂNTUL EPIFANIE, Omilie spre lauda Sfintei Maria Maica lui Dumnezeu, PG 43, 
493. 
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God and to confront with him.  
This way, planted by God in man has developed in  his mysteriously 

inner, that the man, knowing more about earthly and heavenly facts, so to be 
able to know himself in his uniqueness, to get closer to God and love him 
with all his soul. Of course, deepen the self-knowledge of God becomes for 
the thirsty soul of God a work that cannot wait.  

By virtue of this, starting from the things that God created them and 
made by him with the help of divine grace, the object of knowledge is 
confirmed to be part of his life, which means that the  man commits not an 
unnatural things  when he wants to know the truth revealed in the Scripture 
and in the icon. 

As for the man of today, he needs to see the beauty of the icon and 
know that the search for truth of faith, especially when referring to a reality 
limited to the world or of man, never ends, but always send for something 
that is beyond the immediate object of study, to questions that open the way 
to the mystery of God and eternal life. In this horizon of truth he will 
understand the full explanation of his freedom and his call to love and to the 
knowledge of God as the supreme self update.  
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Sfântul Mare Mucenic Teodor în cuvântările  
secolului al IV-lea: Sfântul Grigorie al Nissei, Cuvântare 

de laudă la Sfântul Mare Mucenic Teodor (traducere).  
Şi: Nectarie al Constantinopolului, Cuvântul: Pentru ce 

motiv prăznuim în prima Sâmbătă a Postului Mare pomenirea 
Sfântului Mare Mucenic Teodor (fragment) 

 
Sfântul Mare Mucenic Teodor este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai 
Bisericii Ortodoxe. Pentru cunoaşterea sa şi a minunii săvârşite de el (în 
care este vorba despre populara colivă) este necesară întoarcerea noastră în 
timp, mai înainte de momentul apariţiei Sinaxarelor.1 

Astfel, Sfântul Grigorie al Nissei vorbeşte într-o cuvântare a sa de 
laudă despre Sfântul Mare Mucenic Teodor, fără a face alte menţiuni, care 
să-l distingă de un alt Teodor. Este vorba despre martirul militar Teodor, din 
Evhaitele Pontului, care a mărturisit în anii când Imperiul Roman era condus 
de Maximian, Maxenţiu, Diocleţian, Maximin şi Liciniu (290-312). 

Scrierile martirice din secolele IV-VII (inclusiv cea a lui Nectarie al 
Constantinopolului, sau creaţiile Sfântului Roman Melodul) vorbesc despre 
acelaşi Teodor. În Evhaitele Pontului s-a ridicat, pe locul de baştină al 
mucenicului, pe la mijlocul secolului IV, o măreaţă biserică închinată 
acestuia. La 7 februarie 381, Sfântul Grigorie al Nissei a rostit această 
cuvântare de laudă a sa. Lucrarea este importantă din punct de vedere istoric 
şi aghiografic, oferind date despre cunoaşterea vieţii şi despre martiriul lui 
Teodor. Autorul spune că mucenicul provenea din Răsărit, din regiunea 
Pontului, incluzând Capadocia, ce se întindea spre Evhaite, cu mitropolia 
Amasiei, Heracleea şi până la Marea Neagră. Impresionantă este descrierea 
chinurilor la care mucenicul a fost supus, suportându-le cu curaj. 

Desigur, elementele biografice referitoare la Teodor rămân puţine. 
Cel mai important este cel al mărturisirii sale în vremea lui Maximian şi a 
faptului că în Amasia Pontului era un templu închinat zeiţei Rea, templu pe 
care Teodor l-a incendiat. Mucenicul nu şi-a negat fapta, răspunzând cu 
curaj. A arătat dispreţ faţă de pedepsele cu care a fost ameninţat. A fost 
acuzat că nu manifestă respect faţă de zei şi faţă de împărat. Locul morţii 
martirice este Amasia Pontului. Acolo, spune Sfântul Grigorie al Nissei, se 

                         
1 Generalităţi la Alexandros S. KORAKIDI, Introducere la vol. Săptămâna I a Postului 
Mare şi Marele Mucenic Teodor, Editura Armos, Atena (în limba greacă), p. 9-16 
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afla un izvor ce făcea vindecări minunate de diverse boli, cu o biserică 
ridicată sub Anastasie I, la sfârşitul secolului V. 

După obicei, moaştele mucenicului au fost mutate în Evhaitele 
Pontului, unde le-a fost înălţată acea biserică, în care au fost aşezate, cărora 
chiar Sfântul Grigorie al Nissei li se închină cu evlavie. Impresionantă este 
şi descrierea locaşului, în care Sfântul Grigorie al Nissei se întrece pe sine, 
aşa cum artiştii ce îl împodobiseră se întrecuseră pe ei înşişi în arta lor. 
Poporul a arătat de la început un nemărginit respect faţă de moaştele 
mucenicului, de care se apropia plin de credinţă, primind binecuvântarea şi 
sfinţirea. Mulţimile de pelerini nu se împuţinau nici în alte zile ale anului, 
iar nu doar în ziua hramului. La fel de frumoasă este chemarea în ajutor de 
către Sfântul Grigorie al Nissei a Marelui Mucenic Teodor, ca să le fie 
ajutor în confruntarea cu duşmanii. 

La începutul secolului IX întâlnim doi martiri cu numele Teodor, 
fiecăruia închinându-i-se biserici diferite. Unul purta numele de Teodor 
Tiron, iar altul de Teodor Stratilat. La această distincţie contribuie 
martirologiile mai noi. Însă cele mai importante elemente biografice şi 
istorice ale celor doi Teodor coincid. 

În anumite scrieri martirice, Teodor se numeşte Tiron, din tagma 
tironienilor, cum se numeau noii recruţi. În alte martirologii, înainte ca el să 
mărturisească, este numit Teodor Stratilat. Timpul când au mărturisit ei este 
sub aceiaşi împăraţi. În unele scrieri (precum cea a Sfântului Grigorie al 
Nissei), Teodor a fost obligat să aducă jertfă într-un templu al zeiţei Rea, pe 
când în altele se vorbeşte de templul altor zeităţi: Afrodita şi Artemisa (la 
Sfântul Roman Melodul). Chinurile la care au fost supuşi cei doi Teodor 
sunt aceleaşi. 

Sfântul Teodor Tiron este prăznuit la 8 februarie, pe când Sfântul 
Teodor Stratilat, la 17 februarie. Din Mineiele ce circulau în secolele IX-XII 
în Bizanţ s-a alcătuit, în secolele următoare, Sinaxarul. 

Iată în continuare traducerea integrală a cuvântului Marelui Părinte 
Capadocian: 

 
Sfântul Grigorie al Nissei, Cuvântare de laudă la Sfântul Mare Mucenic 
Teodor2 
PG 46, col. 736 Voi toţi, poporul lui Hristos, turma sfântă a Păstorului Celui 
Bun, slujitori ai Împăratului ceresc, voi toţi, orăşeni şi ţărani, care v-aţi 

                         
2 Text tradus din PG 46, col. 736-748 şi textul din colecţia VEPES (Biblioteca Părinţilor şi 
Scriitorilor Bisericeşti Greci), vol. 69, p. 325 şi urm. şi traducerea în neogreacă de I.G. 
PETROPOULOS, în volumul Săptămâna I a Postului Mare şi Marele Mucenic Teodor, Ed. 
Armos, Atena, p. 19 şi urm. 
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adunat aici de pretutindeni, cum aţi găsit semnele drumului şi cum v-au 
condus paşii voştri la acest loc sfânt? Cât de repede s-a trezit înlăuntrul 
vostru nevoia spirituală, încât îndată să vă grăbiţi la sărbătoarea pe care 
astăzi o prăznuim aici? Şi aceasta iarnă fiind, când toate se liniştesc, 
războaiele se opresc, războinicii îşi lasă armele lor să se odihnească, 
navigatorii lasă timona (corabiei) de dragul căldurii familiare şi ţăranii se 
liniştesc şi se mărginesc să îngrijească boii în staul. Nu este cumva evident 
că toată mobilizarea noastră duhovnicească vine de la Sfântul Mucenic, ce a 
mişcat multă lume din diferite ţări ca să vină aici, chemaţi la locul unde se 
odihnesc sfintele sale moaşte? col. 737 Dar nu ca să-i pregătească mai 
înainte pentru război, ci pentru pacea cea dulce şi potrivită creştinilor. Căci 
el însuşi, precum credem, şi anul trecut a liniştit patima barbarilor şi a oprit 
atacul acela războinic şi oribil al sălbaticilor sciţi, ridicând împotriva lor 
armă înspăimântătoare, când pericolul devenise văzut şi duşmanul se 
apropiase. Şi aceasta fără coif, fără sabie bine ascuţită, care să strălucească 
în lumina soarelui, ci cu Crucea atotputernică a lui Hristos, pentru care şi 
mucenicul însuşi a suferit patimi şi a primit o atât de mare slavă. 

Fiţi cu luare aminte, deci, şi încercaţi să înţelegeţi, iubiţii mei, 
slujitori ai credinţei noastre curate şi prieteni ai mucenicilor, la cât de mare 
măsură a dreptăţii a ajuns sfântul acesta şi cât de mare este cinstea cu care a 
fost răsplătit şi de cât de mare răsplată este vrednic (şi mă gândesc, desigur, 
la cele lumeşti şi la cele de care se bucură de la noi, căci pe celelalte, cele 
cereşti şi nevăzute, niciunul nu este capabil să şi le închipuie în toată măreţia 
lor). Şi, pentru că aţi înţeles limpede cât de important este rodul adevăratei 
evlavii, bucuraţi-vă şi urmaţi cu zel exemplul acelora. Să doriţi încă şi 
răsplătirile pe care Hristos le împarte atleţilor Săi. Şi până când va veni 
plinirea vremii, dacă sunteţi de acord, fiindcă oarecum întârzie plăcerea 
bunurilor spirituale viitoare, pe care ca pe o bună nădejde a păstrat-o 
(Domnul) celor drepţi, pentru ziua când va sosi Judecătorul vieţii oamenilor, 
să vedem între timp starea de acum a sfinţilor. Căci, cu adevărat, sufletul lor 
a urcat la cer şi şi-a luat locul între celelalte suflete ale altor sfinţi. 

Cât despre trupul lor, care prin sfinţenia sufletului a devenit şi acesta 
sălaş modest şi nepătat al lui, fără să i se vatăme nestricăciunea din pricina 
lipsurilor şi a patimilor, după ce creştinii s-au îngrijit după moarte de el (n.t. 
– de trupul sfinţilor) şi l-au îmbrăcat cu multe din cele de preţ, el este aşezat 
în loc sfânt şi, ca la un tezaur nepreţuit, până la Învierea de obşte, creştinii se 
vor închina lui. 

Nimic în comun nu a avut trupul sfântului, sau al martirului, cu 
trupul oricărui alt mort, care prin moarte se descompune, chiar dacă ambele 
sunt alcătuite din aceleaşi elemente naturale. Deoarece mulţi văd rămăşiţele 
obişnuite ale celor morţi ca pe ceva murdar şi dezgustător şi niciunul nu 
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trece cu plăcere prin faţa vreunui mort. Şi, desigur, dacă se întâmplă să se 
găsească în faţa unui mormânt deschis şi să privească de curiozitate 
înlăuntru, atunci cu siguranţă se va umple de groază, din cauza urâţeniei 
cadavrului pe care îl va vedea acolo şi se va întrista profund. Şi, jelind soarta 
neplăcută a omului, va fugi repede departe. Dacă însă cineva va veni astăzi 
aici, unde noi ne-am adunat, sau într-un loc asemănător, unde se găsesc 
moaştele unui sfânt şi se cinsteşte memoria vreunui martir, cu siguranţă se 
va bucura sufletul său de măreţia celor pe care le vor vedea ochii lui, privind 
Biserica lui Dumnezeu, măreţ zidită şi cu gust împodobită. Aici sculptorii în 
lemn şi în marmură au pus (în lucrarea) toată arta lor şi au dat lemnului fără 
formă, chipul diferitelor animale şi plăcilor de marmură, strălucirea 
argintului. 

Şi apoi a venit pictorul, care a adăugat tot ceea ce a avut mai bun din 
talentul său şi a zugrăvit trup, icoane vii, redând chinurile martiriului, 
curajoasa rezistenţă (a mucenicului), bărbăţia sufletului său, chipurile de 
fiare ale tiranilor, ce au vrut să-l influenţeze (pe mucenic - n.t.) şi să-l facă 
să-şi schimbe credinţa, cuptorul în flăcări, în care a fost aruncat atletul lui 
Hristos şi încă şi acea frumoasă înfăţişare a chipului omenesc al Domnului, 
toate acestea fiind reprezentate meşteşugit, desăvârşit şi elocvent, precum 
într-o carte. Prin intermediul culorilor lui, (pictorul) a reuşit să ne redea 
viaţa cea plină de lupte a mucenicului, transformând zidurile Bisericii într-o 
livadă frumoasă şi luminoasă. Căci, dacă voieşte artistul, şi icoana cea 
tăcută, pe care o vedem, ştie să vorbească şi mult folos căpătăm de la 
aceasta. col. 740 Şi încă un alt artist, care a realizat figurile acelea din 
mozaicuri, a dat valoare istorică şi acestei pardoseli pe care păşim. 

Şi, fiindcă se luminează faţa vizitatorului, încântat de opera de artă 
minunată pe care o văd ochii săi, este firesc apoi ca el să-şi dorească să se 
apropie de chivotul în care se află sfintele moaşte ale mucenicului, crezând 
că va fi sfinţit şi va lua binecuvântare prin simpla atingere a acelora. Iar 
dacă cineva îi dă să ia cu el puţin praf de la locul unde se odihneşte trupul 
mucenicului, tina aceea va fi pentru el un dar de mult preţ şi o comoară. 
Căci ştiu toţi cei ce au încercat aceasta şi inima lor s-a înflăcărat de la o 
asemenea dorinţă, că ea este nepreţuită, bucuroşi fiind de binecuvântările 
cereşti. Căci, precum pe un trup viu, ce vibrează de putere şi de viaţă, cei ce 
se învrednicesc să-l vadă (pe mucenic), i se închină şi îl sărută cu toată fiinţa 
lor, cu toate simţurile lor, cu privirea, cu auzul, cu buzele. Şi apoi, vărsând 
lacrimi cu evlavie pentru mucenicul cel ce mult a pătimit, ca şi cum acesta 
ar fi întreg şi viu în faţa lor, cu fierbinţi rugăminţi îi cer să mijlocească, 
precum unuia ce este ocrotitor, pe lângă Însuşi Dumnezeu, implorând 
ajutorul Lui. Căci cunosc că (mucenicul) are trecere în faţa lui Dumnezeu şi, 
când vrea Acela, îi dăruieşte, de dragul nostru, darurile cereşti! 
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Din toate acestea, fraţii mei, voi, care alcătuiţi poporul lui 
Dumnezeu, să învăţaţi că „scumpă este înaintea Domnului moartea 
cuvioşilor Lui” (Psalmul 115, 6). Căci din acelaşi aluat comun este trupul 
mucenicului cu cel al tuturor oamenilor, comună ne este alcătuirea. Dar 
trupul oamenilor obişnuiţi prin moarte pur şi simplu se întoarce în pământ, 
pe când trupul mucenicilor, prin martiriul lor, devine vas viu, de mir, al 
harului dumnezeiesc. 

Astfel, să trecem de la experienţa celor văzute, la credinţa în cele 
nevăzute şi de la cunoaşterea lumească, la făgăduinţa bunurilor celor 
viitoare. Căci, din păcate, mulţi sunt cei care, punând înainte plăcerile 
pântecelui şi pe cele deşarte, devin atei şi ajung să creadă că nu există nimic 
viitor şi veşnic. 

Dar, dacă ai o asemenea părere, încearcă să treci de la cele mici, la 
cele mari şi de la umbre, să înţelegi formele originale. Căci, într-adevăr, ce 
împărat a cunoscut vreodată o preţuire asemănătoare? Memoria cărui om, 
dintre cei ce i-au întrecut pe alţii, este aşa de slăvită? Ce presupus general, 
care a cucerit oraşe cu ziduri înalte şi a subjugat mii de popoare, a devenit 
aşa de cunoscut precum acest ostaş modest, recrut nou, pe care Sfântul 
Apostol Pavel l-a înarmat şi pe care îngerii l-au uns pentru luptă şi Însuşi 
Hristos l-a încoronat pentru strălucita sa victorie? 

Dar unul este şi motivul care m-a adus aproape de voi, ca să 
istorisesc lupta martiriului său în faţa voastră. Să vorbim, lăsând la o parte 
pe cele cunoscute tuturor, despre realizările sfântului. 

Aşadar, patria acestui nobil a fost ţara Răsăritului celui însorit. Căci, 
precum Iov, nici acest răsăritean de neam nobil nu a rămas în neamul şi în 
ţara sa, ci l-a imitat (pe Iov). Aşa încât astăzi este un mucenic al lui Hristos 
ce a fermecat pe toată lumea şi este cinstit de comunitatea bisericească de 
pretutindeni. col. 741 De acolo s-a înrolat şi, urmând mişcările tagmei sale 
militare, din care făcea parte, a ajuns şi în ţara noastră, unde li s-a ordonat să 
ia repausul militar al iernii. 

Era vremea când războiul fusese declarat, nu din cauza obişnuitelor 
invazii barbare, ci datorită legii diavoleşti, dată de luptătorul contra lui 
Dumnezeu (căci fiecare creştin era târât la tribunale, după legile cele lipsite 
de evlavie şi, dacă nu nega credinţa sa, era condamnat la moarte). 

Atunci, deci, fraţii mei, acest (tânăr) de trei ori fericit, a cărui evlavie 
era cunoscută şi care dădea pretutindeni mărturie despre Hristos, nu mai era 
nou-recrut după bărbăţie, nici fără experienţă în lupte, războaie şi greutăţi. 
Dar, cum era un suflet nobil, lupta cu hotărâre cu pericolele, nu ca un rătăcit 
fricos, care grăieşte cu jumătate de gură ca să-şi salveze viaţa. Căci s-a 
întrunit acel tribunal plin de viclenie, condus de hegemon şi de conducătorul 
militar şi au stat împreună la acelaşi scaun de judecată a robului Stăpânului 
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Hristos Cel Răstignit, ca odinioară Irod şi Pilat. Şi i-au zis deci: „Să ne spui, 
unde ai găsit impertinenţa şi îndrăzneala să încalci legile împărăteşti şi de ce 
nu te supui tremurând poruncilor împăratului, nici nu le dai cuvenita 
închinare idolilor ce ne protejează puterea?”. Căci aceia erau atunci 
reprezentaţi ai lui Maximian. 

Şi atunci mucenicul, cu privirea lui hotărâtă şi cu duhul său lipsit de 
teamă, a răspuns cu fericire la cele pe care tiranii i le adresaseră: „Pe zeii 
voştri nici că-i cunosc (căci în realitate ei nu există), dar şi voi sunteţi 
cufundaţi în rătăcire, dând tâlharilor diavoli numele lui Dumnezeu. Pentru 
mine însă Dumnezeu este Hristos, Fiul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu. 
Pentru credinţa în Acesta şi pentru mărturisirea Lui, călăii voştri să-şi 
pregătească lucrarea lor şi cel ce mă chinuie, să mă frângă în bucăţi şi să-mi 
scrijelească trupul. Iar cel ce întreţine focul, să aducă flăcările. Şi dacă 
strigătele mele de agonie vă vor părea insuportabile, tăiaţi-mi şi limba. Căci 
întreg trupul meu şi membrele mele Îi aparţin lui Dumnezeu şi El îmi va da 
putere şi răbdare (să rezist)!”. 

Prin toate cele pe care le-au auzit, tiranii au fost de îndată învinşi şi 
nu au putut accepta să vadă pe un tânăr ostaş căutând cu atâta zel martiriul şi 
moartea pentru credinţa lui. Şi, în timp ce tiranii plini de îndoială s-au oprit 
pentru puţină vreme din anchetă şi s-au gândit ce să facă, un soldat prezent a 
luat în zeflemea răspunsul mucenicului, zicând: „Are fiu Dumnezeul tău, 
Teodore? Şi naşte Acela ca oamenii, în dureri şi patimi?”. Iar mucenicul i-a 
răspuns: „Cu patimi şi dureri Dumnezeul meu nu a născut, dar mărturisesc 
faptul că Fiul lui Dumnezeu există şi cred în El. Şi naşterea aceasta o 
gândesc în chip cuviincios. Tu însă, netrebnicule, cu creierul tău ca al unui 
prunc, nu te ascunzi de ruşine, nici nu roşeşti să mărturiseşti divinitatea în 
chip femeiesc şi să te închini diavolului femeiesc ca unei mame cu 12 copii, 
care, după exemplul animalelor, precum iepurii şi porcii, rămâne 
însărcinată?” (zeiţa Rea a avut 12 copii zei). 

Deci, după ce sfântul a răsturnat acuzaţiile idolatrului, tiranii au luat 
masca iubirii de oameni şi au zis: „Să-i dăm un mic răgaz de încredere la 
acest fanatic furios de aici, col. 744 poate o să se răzgândească singur şi 
să-şi schimbe părerea spre mai bine”. Căci cei nebuni numesc înţelepciunea 
creştinilor nebunie şi mustră evlavia lor, exact cum fac cei beţi, care îi iau în 
râs pe cei treji. 

Însă omul evlavios şi ostaşul lui Hristos nu a lăsat să treacă inutil 
termenul limită pe care i l-au dat tiranii, ci a făcut o mare ispravă. Şi care a 
fost aceasta? Ascultaţi, bucurându-vă de istorisirea mea. Era un altar 
(templu) ridicat de entuziaştii rătăcirii deşarte a idolilor în cinstea mamei 
celei mincinoase a zeilor, în Amasia, pe malurile râului. Pe acest altar, 
nobilul nostru mucenic, în timpul vremelnicei sale eliberări, pândind şi 
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găsind ocazia clipei potrivite, când şi vântul sufla favorabil, l-a incendiat, 
dând astfel răspuns sălbaticilor tirani. De îndată ce fapta a devenit evidentă 
pentru toţi (cum dintr-o dată focul s-a răspândit în oraş), mucenicul nu a 
ascuns fapta sa, nici nu a căutat să fugă şi să se ascundă. Din contră, nu a 
ezitat să arate şi să se laude cu fapta sa, plin de bucurie pentru tulburarea pe 
care a pricinuit-o necredincioşilor idolatri, care se adunaseră să privească 
templul ars şi imaginea şocantă. S-a denunţat pe sine la autorităţi, ca autor al 
acestei incendieri. 

A fost convocat din nou, ca prima dată, înfricoşătorul tribunal, ca să 
îl judece, cum este lesne de gândit că urma să se întâmple după un 
eveniment aşa de revoltător, care i-a dus pe tirani la paroxism. Şi tiranii au 
urcat pe scaunul judecătoresc. Teodor, singur în mijlocul acelui mediu 
potrivnic, stăpânit de curaj, chiar dacă se afla în poziţia dureroasă a 
acuzatului, pe care judecătorii îl aduc spre a fi anchetat, i-a ţintuit prin 
răspunsurile lui. Văzând deci aceia sângele rece şi uşurinţa şederii sale şi 
faptul că nu se simte deloc deranjat pentru suferinţele pe care de îndată este 
în pericol să le sufere, şi-au schimbat din nou poziţia faţă de el (mucenic), 
încercând să-i vorbească într-un mod omenesc nobil şi cald, pentru a-l 
atrage în plasele lor cu făgăduinţe tentante: „Ia seama, i-au zis, că dacă de 
bunăvoie urmezi sfatul nostru, de îndată se va schimba viaţa ta şi vei trece 
din anonimat la celebritate şi slavă. Îţi făgăduim desigur că îţi vom oferi şi 
demnitatea preoţească”. 

De îndată ce a auzit acele ultime cuvinte despre preoţie, de trei ori 
fericitul a început să râdă şi le-a zis: „După judecata mea, preoţii voştri sunt 
jalnici şi vrednici de toată mila, căci slujesc unei adorări deşarte. Şi încă mai 
mult îmi repugnă mai marii preoţilor voştri cei vrednici de milă, căci cel mai 
mare este dintre cei mai răi şi întâistătătorul este dintre toţi cel mai jalnic. 
Cum se întâmplă şi cu cel mai nedrept dintre nedrepţi, şi cu cel mai mare 
criminal dintre criminali, dar şi cu cel mai desfrânat dintre desfrânaţi. 
Încercaţi să mă ademeniţi, punându-mi în faţă priveliştea strălucitoare a 
muntelui de gheaţă al răutăţii. Uitaţi însă că pentru cel care alege liber să 
trăiască viaţa cu evlavie şi cu curăţie, este cu mult mai bine să fie ascuns şi 
neimportant, dar în sânul Bisericii, decât să locuiască în abundenţă în palate 
păcătoase. Pentru mine, încă şi împăraţii voştri, care sunt lege pentru cei 
fără de lege, despre care îmi vorbiţi, sunt vrednici de milă, chiar dacă sunt 
plini de înfumurarea pe care le-o dă demnitatea înaltă a puterii împărăteşti, 
în care s-au proclamat singuri şi se îmbracă astfel în porfiră scumpă, precum 
face întâi-stătătorul idolilor diavoleşti, purtând în acest fel vestimentaţie 
sobră şi fără egal. Şi, nu numai aceasta, dar de multe ori, în loc de regi, 
deveniţi măcelari şi bucătari, col. 745 sacrificând pe altarele pângărite ale 
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idolilor păsări şi cercetând viitorul în măruntaiele celor sacrificate, pătând 
cu sânge pângărit casele, precum vânzătorii de carne!”. 

De îndată ce dreptul le-a grăit astfel, stăpânitorii aceia au aruncat 
masca amabilităţii lor mincinoase şi a iubirii lor de oameni şi şi-au arătat 
adevărata faţă de necredincioşi şi inumani. L-au prins deci pe sfânt şi l-au 
agăţat de grinzile încăperii în care a mărturisit, sfâşiindu-i trupul. Acesta 
însă, cu toate loviturile furioase ale călăilor, a suportat plin de răbdare şi 
neînduplecat, răspunzând cu versete din psalmi: „Bine voi cuvânta pe 
Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea” (Psalmul 33, 1). Şi 
călăii continuau să îi sfâşie trupul. Însă fericitul continua să cânte psalmi, 
fără să-i pese, ca şi cum pe altcineva l-ar fi chinuit, iar nu pe el. Şi dacă au 
văzut şi iarăşi au văzut că zadarnice erau chinurile pentru sfânt, l-au aruncat 
în închisoare, unde iarăşi s-a petrecut o minune. Se auzeau cântări de psalmi 
şi ardeau lumânări, care luminau în toiul nopţii închisoarea. Încât însuşi 
paznicul închisorii s-a tulburat de lumina şi de sunetul cântării celei 
neaşteptate. Şi sărind repede înlăuntru (de teamă să nu fi evadat cineva), 
nimic altceva nu a găsit, spre marea lui uimire, decât numai pe mucenic 
stând liniştit şi pe ceilalţi întemniţaţi dormind. Şi, după toate cele pe care le 
suferise mucenicul, în loc să fie slăbit, era în starea contrară. Şi a fost dată 
poruncă să fie executat, desigur prin ardere, spre care sfântul a păşit cu 
curaj, pe calea fericită către Dumnezeu. Nouă însă ne-a lăsat drept 
învăţătură peste timp amintirea luptelor sale, învăţând Biserica, izgonind 
departe pe diavoli, chemând pe îngerii cei împăciuitori să vină lângă noi, 
cerând de la Dumnezeu pentru noi tot ceea ce este de folos sufletelor 
noastre, schimbând acest loc într-un loc de vindecare a multor boli, într-un 
liman (port) în care să se liniştească toţi câţi sunt prinşi de iarnă (furtună), 
din cauza nenorocirilor. Căci el este vistierie a bogăţiei şi ajutor la îndemână 
pentru cei săraci, loc confortabil de odihnă pentru cei osteniţi de drum, laudă 
nesfârşită pentru toţi cei ce cu credinţă cinstesc şi sărbătoresc pomenirea lui. 
Căci, chiar dacă în zilele rânduite de peste an săvârşim pomenirea sfântului, 
niciodată nu lipseşte cu totul mulţimea închinătorilor, care cu ardoare 
aleargă aici şi se arată de departe pe drum ca nişte furnici, care vin ca un 
şuvoi. Şi cum pleacă unul, de îndată păşeşte altul. 

Şi aşa, vrednicule de fericire şi iubite al nostru sfânt, noi cei care, 
datorită îngăduinţei şi iubirii de oameni a lui Dumnezeu, ne-am făcut 
vrednici să mai trăim un an şi să ajungem să prăznuim sărbătoarea ta, noi, 
cei pe care îi uneşte adorarea lui Hristos Stăpânul nostru al tuturor, degrabă 
ne-am adunat în acest sobor al creştinilor iubitori de mucenici. 

Iar tu vino lângă noi, conducător fiind al sărbătorii noastre, oriunde 
ai fi (căci aşa cum tu ne-ai chemat şi noi te chemăm lângă noi). Şi, fie că 
trăieşti undeva în cerurile cele prea-înalte, fie veghezi din vreo boltă a 
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cerului, col. 748 fie că împreună cu îngerii eşti, în preajma lui Dumnezeu, 
cu Puterile şi Stăpânirile cereşti şi ca un rob credincios al Lui I te închini, 
lasă pentru o clipă, te rugăm, locul acela ceresc şi, ca un prieten nevăzut, 
vino aici, lângă noi, cei ce te cinstim. Vezi pe rând toate cele pe care le 
săvârşim aici, toată preţuirea pe care te-ai învrednicit să o primeşti, ca să 
mulţumeşti de două ori mai mult lui Dumnezeu, Care ţi-a dăruit atâtea 
răsplătiri pentru pătimirea mucenicească şi pentru mărturisirea ta evlavioasă. 

Încă să te bucuri şi să te veseleşti, căci nu au curs în zadar nici 
sângele mucenicului, nici durerea focului. Căci multe au fost atunci 
mulţimile poporului, care a văzut luptele şi pedeapsa ta mucenicească, dar la 
fel de mulţi suntem şi acum, aici, slujitorii tăi. De multe binefaceri ale tale 
avem nevoie. Mijloceşte pentru patria ta la Împăratul nostru al tuturor, căci 
patria spirituală a fiecărui mucenic este ţara în care a mărturisit şi cetăţeni 
sunt toţi cei care l-au înconjurat la martiriu şi îl cinstesc. Aceia sunt rudele şi 
concitadinii lui. 

Noi întrevedem nenorocirile viitoare şi ne aşteptăm să trecem prin 
multe pericole, căci nu sunt departe acei sălbatici sciţi, ce pregătesc atac 
războinic împotriva noastră. Păzeşte-ne pe noi, ca unul ce eşti războinic 
învingător şi ca un mărturisitor cu trecere în faţa lui Dumnezeu şi roagă-L 
să-i ajute pe cei ce sunt împreună robi cu tine. Căci dacă ai trecut dincolo de 
hotarul veşniciei, ştii şi tu, ca om, chinurile şi nevoile oamenilor. Cere-I lui 
Dumnezeu să ne dăruiască pacea, ca să nu se oprească sărbătorile acestea, ca 
să nu intre învingător în bisericile noastre barbarul cel turbat şi nelegiuitul 
cuceritor şi să nu calce picior de necredincios în Sfânta. 

Căci noi socotim că este rod al binefacerii tale faptul că de atâtea şi 
atâtea ori am fost salvaţi până acum. De aceea, te rugăm şi pe viitor să ne 
păzeşti în siguranţă. Şi, dacă socoteşti că este nevoie de şi mai multă cerere, 
ca Dumnezeu să ne miluiască, adună-i pe fraţii tăi, ceata mucenicilor, şi toţi 
împreună rugaţi-vă, ca rugăciunile mulţimii drepţilor să ridice păcatele 
întregului popor. Reamintiţi-i lui Petru, treziţi-l pe Pavel, la fel şi pe Ioan 
Teologul, ucenicul cel iubit, să se îngrijească de mântuirea bisericilor pe 
care ei înşişi le-au întemeiat şi pentru care au purtat lanţuri şi au suferit 
atâtea pericole şi moarte martirică. Să nu se ridice capetele idoleşti în faţa 
credinţei noastre, să nu dea lăstar spinii ereziilor în via lui Hristos, să nu 
crească buruienile ce vor sufoca grâul. Nici măcar o piatră să nu împuţineze 
abundenţa de rouă adevărată şi astfel să nu mai iasă acolo rădăcina, pentru 
ca astfel să germineze cuvântul cel ce dă rod mult. Ci, vrednicule de 
admiraţie şi preastrălucite mucenice, cu puterea mijlocirilor sfinţilor celor ce 
sunt împreună cu tine, să rămână până la sfârşit neatinsă ceata creştinilor, ca 
un ogor cu spice pline de rod, gata pentru seceriş, care au ajuns la maturitate 
pe pământul cel inteligibil şi cu bun rod al credinţei în Hristos şi pururea să 
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rodească viaţa veşnică în Hristos, Domnul nostru, împreună cu Dumnezeu 
Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Căruia se cuvine toată slava, puterea şi cinstea. 
Amin! 

 
Într-o omilie a patriarhului Nectarie al Constantinopolului (381-397), 

ce se păstrează în afara scrierilor sale (canonice), se vorbeşte despre 
trimiterea din cer şi arătarea mucenicului ostaş către patriarhul Eudoxie al 
Constantinopolului (360-373). Era o vreme grea pentru biserică, în timpul 
lui Iulian Apostatul (361-363). Acest mesaj divin a urmărit păzirea 
poporului lui Dumnezeu. Întâmplarea este descrisă pe larg în Sinaxarul zilei. 
Sfântul Teodor s-a arătat patriarhului, în viziune, iar nu în vis. A fost 
înştiinţat că, prin porunca împăratului Iulian, au fost stropite alimentele din 
piaţa oraşului cu sângele jertfelor idoleşti. Atunci creştinii erau în prima 
săptămână a postului. Iar patriarhul, întrebând pe Teodor ce trebuie să facă 
biserica, pentru a scăpa de pericolul de a fi pângăriţi creştinii, a fost sfătuit 
să-i înveţe pe aceştia să mănânce colivă, grâu fiert cu miere. Acest obicei a 
rămas în biserică până astăzi.3 

Iată în continuare traducerea parţială a cuvântului Arhiepiscopului 
Nectarie al Constantinopolului (partea ce se referă la minunea amintită): 

 
Nectarie al Constantinopolului, Cuvântul: Pentru ce motiv prăznuim în 
prima Sâmbătă a Postului Mare pomenirea Sfântului Mare Mucenic 
Teodor4 
PG 39, col. 1825. IV.(Mucenicul) a făcut şi această mare minune, pe care o 
sărbătorim astăzi, înlăuntrul bisericii (închinate lui) celei prea-luminoase, a 
Sfântului Teodor, o minune cu însemnătate şi vrednică de admiraţie, despre 
care vă voi vorbi în continuare. Cu ocazia acestei minuni, am încercat prin 
cuvintele de mai înainte să fac evidentă pentru toţi măreţia Dumnezeului 
nostru... 

Pe de o parte noi, prin credinţa noastră, păstrăm pomenirea lui (a 
mucenicului) şi pe de altă parte, impulsul intern al Sfinţilor noştri Părinţi, 
cei de Dumnezeu cinstitori, i-a împins să ne lase textele lor scrise, care 
stabilesc cu siguranţă, fiind vrednice de crezare, acest fapt în timp. Şi, mai 
mult, ei ne-au îndemnat să arătăm la toţi această faptă măreaţă a lui 
Dumnezeu, căci ne-au confirmat că, într-adevăr, ei înşişi au fost martori ai 
minunii… 
                         
3 ALEXANDROS S. KORAKIDI, Introducere la vol. Săptămâna I a Postului Mare şi 
Marele Mucenic Teodor, Editura Armos, Atena (în limba greacă), p. 52-53 
4 Text tradus din PG 39, col. 1821-1840 şi traducerea în neogreacă de I.G. 
PETROPOULOS, în volumul Săptămâna I a Postului Mare şi Marele Mucenic Teodor, 
Editura Armos, Atena, p. 55 şi urm. 
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V. Una dintre furtunile ce au ameninţat credinţa noastră a fost şi cea a 
lui Iulian Apostatul, pe care l-a cuprins furia nebună împotriva credinţei 
noastre dumnezeieşti. A lui Iulian, care a îndrăznit să înalţe cuvinte de 
blasfemie împotriva măreţiei lui Dumnezeu şi, ca un ucigaş, să lovească 
evlavia şi credinţa noastră. Şi, desigur, ştiţi bine, chiar dacă nu aţi văzut cu 
ochii voştri, dar aţi aflat din tradiţia orală, despre acele zadarnice curse… pe 
care le-a întins creştinilor... 

Pe de altă parte, însă, (Iulian) a socotit ca fiind foarte important şi s-a 
îngrijit mai mult decât de toate celelalte să îi desfiinţeze pe creştini şi să facă 
să dispară credinţa lor, şi pe Dumnezeu să-L dispreţuiască... 

col. 1828 VI. E nevoie să vă spun, unul câte unul, chinurile pe care le-a 
gândit acest ateu contra creştinilor... Ajungând la o stare atât de josnică a 
nebuniei, acest mizerabil a văzut că nu duce nicăieri puterea necredinţei lui. 
De fapt, dintre creştini, cei ce au mers pe calea chinurilor, s-au arătat prin 
răbdarea lor martiri ai lui Hristos. Câţi nu au ajuns încă la martiriu, luând 
exemplul cel bun de la cei dintâi, au ignorat chinurile pentru numele lui 
Hristos. 

VII. Aşa stând deci lucrurile şi credinţa ortodoxă nearătând semn de 
slăbire sau de dispariţie, inima lui (Iulian) ardea înlăuntrul lui de răutate. 
Aşa a ajuns să ia o hotărâre grea şi inumană. 

Aşadar, gândindu-se şi răzgândindu-se, a găsit ocazia potrivită ca prin 
uneltire să-şi împlinească planul său cel plin de răutate, şi nu cu... crime, ci 
prin disperare să conducă pe cetăţeni la idolatrie... 

col. 1829 VIII. Căci, când au venit zilele sfinte ale Postului Mare, 
când toţi credincioşii, indiferent de vârstă, se îngrijeau de curăţirea sufletului 
lor de patimi şi de vechile păcate, iar în perioada aceasta era uşor să cadă 
cineva în păcat, căci atunci războiul duşmanului devine mai puternic şi mai 
nemilostiv şi îndreptarea mai grea, deja de la începutul primei săptămâni a 
Postului, atunci (Iulian) l-a chemat pe eparhul său, care avea aceeaşi minte 
îndreptată spre necredinţă şi i-a zis: 

IX. Fiindcă, generale, chiar dacă am încercat multe şi diferite metode 
şi uneltiri, nu am putut stinge flacăra evlaviei creştinilor..., ascultă aici 
voinţa zeilor, de care ei înşişi m-au înştiinţat şi trebuie neapărat să o punem 
în practică. Deci, fiindcă ei, creştinii au rânduită săptămâna aceasta ca 
început al postului lor şi se îngrijesc cu atenţie să ţină deplin acest post, mai 
mult decât în alte zile, hotărăsc şi poruncesc să fie retrase din piaţă 
mâncărurile şi băuturile de post şi să nu fie oferit spre vânzare nimic altceva, 
decât numai cele pe care le voi permite eu şi care vor fi stropite şi 
amestecate cu sângele animalelor jertfite idolilor. Căci în felul acesta, toţi 
vor cumpăra, de nevoie, să mănânce şi vor asculta de noi, deoarece vor 
primi prin gustul sângelui animalelor jertfite idolilor, jertfa adusă zeilor, sau 
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vor muri de foame, cunoscând porunca şi neavând alt mijloc să concretizeze 
cerinţa acestei nevoi. 

X. Se spune că de îndată ce generalul a auzit aceste cuvinte din gura 
lui Iulian, a zis: „Acum sunt sigur că într-adevăr inima împăratului se află în 
mâinile zeilor”. Zis şi făcut. Alimentele ce erau expuse pentru vânzare, au 
fost duse la palat şi, în paralel, cele păcătoase, pregătite de împărat, au fost 
promovate în piaţă. Şi cât de rapidă să fi fost atitudinea Creatorului nostru 
faţă de toate acestea? A fost cumva indiferent şi nu a reuşit să trimită 
ajutorul Său? Nici vorbă! Ci, în acelaşi timp..., Acela a plănuit şi a realizat 
mântuirea creştinilor. 

XI. Căci într-adevăr, prin purtarea Sa de grijă, s-a arătat 
conducătorului creştinilor, adică patriarhului din acea vreme, înştiinţându-l 
mai de dinainte de intriga Apostatului celui fără de Dumnezeu, trimiţându-i 
(patriarhului) ca într-o viziune pe Marele Mucenic Teodor, care, cum spune 
şi numele lui, este darul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa, oferit pentru 
mântuirea celor credincioşi. 

Se înfăţişează deci mucenicul lui Hristos la patriarh, în chip real, 
apariţie vie, iar nu în vis, în somn, şi îi spune cuvânt cu cuvânt, ca să 
reamintesc sfintele lui cuvinte: Ridică-te şi adună turma cea înţelegătoare a 
lui Hristos şi pune-o în siguranţă, încât nimeni să nu se aprovizioneze cu 
mâncare şi băutură dintre cele expuse în piaţă. Căci mult prea necredinciosul 
Iulian le-a murdărit pe toate cu sângele păcătos al jertfelor idoleşti. Şi cât de 
repede, stăpâne, este posibil să se întâmple aceasta? Probabil cei bogaţi au 
reuşit, căci obişnuiesc să depoziteze mai multe (alimente) decât cele 
necesare pentru trai. Dar pentru cei săraci şi lipsiţi, care nu pot să îşi câştige 
nici mâncarea de zi cu zi, ce îi va putea sprijini şi mângâia în înfricoşătoarea 
încercare pe care o aduce foametea? Şi îi zice atunci mucenicul: Dă-le 
colivă, ca să le potoleşti astfel foamea. col. 1832 Şi ce înseamnă toate 
acestea? Nu înţeleg ce îmi ceri să fac, i-a răspuns patriarhul. Şi atunci (cât 
de fierbinte şi insistentă dorinţă de a ajuta!) i-a răspuns mucenicul: Fierbe 
grâu şi împarte-l să mănânce. Căci aşa obişnuim să numim grâul fiert în 
dialectul local al evhaitienilor, „colivă”. La fel să faci şi tu, ca să păzeşti 
nevătămată şi nepătată turma cea înţelegătoare, pe care ţi-a încredinţat-o 
Hristos. 

Şi cine zici că eşti tu, stăpânul meu, care cu atâta compasiune şi 
bunătate porţi de grijă de mântuirea noastră?, îi zice atunci patriarhul 
mucenicului. Eu sunt, îi răspunde, Sfântul Teodor, mucenicul lui Hristos, 
Care Însuşi m-a trimis la voi, pentru a vă scăpa din cursa cea periculoasă a 
duşmanului, pe care v-a întins-o împăratul. 

XII. Miră-te în ce mod minunat şi paradoxal a lucrat atunci purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor. Pe profetul Iona, în acele 
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vremuri de demult, l-a trimis pur şi simplu ca să îi prevestească pe niniviteni 
despre iminenta distrugere a oraşului lor. În cazul nostru, mucenicul lui 
Hristos, Teodor, se duce acasă la locuitorii Constantinopolului, avertizându-i 
de distrugerea sufletelor, de care erau în pericol. Profetul simplu a înfăţişat 
că va urma distrugerea oraşului. Mucenicul însă ne-a arătat nouă creştinilor 
nu doar cauza răului, dar şi metoda vindecării, în mod clar şi lămurit, ca să 
nu se nimicească atâtea suflete cu înfricoşătorul păcat al necredinţei şi al  
idolatriei. Aşadar, cu cât este diferit şi mai important sufletul faţă de trup, cu 
atât mai mare este faptul acesta, faţă de cel de demult. 

XIII. De îndată ce patriarhul a auzit acestea, s-a ridicat în grabă şi plin 
de bucurie a adunat poporul evlavios al lui Hristos şi le-a povestit tuturor, în 
detaliu, arătarea sfântului şi câte i-a poruncit pentru ajutorul creştinilor. Şi... 
a reuşit să păzească astfel vie şi nevătămată turma lui Hristos. Şi, cum se 
apropia de sfârşit săptămâna, a înţeles Iulian că uneltirea sa contra 
creştinilor a rămas inutilă şi fără sens... 

Şi când a crăpat de ziuă Sâmbăta, creştinii au fost înştiinţaţi de eşuarea 
uneltirii pe care o plănuise împotriva lor Apostatul şi au înălţat imn de 
mulţumire mucenicului Teodor şi l-au preţuit aducându-i laudă pentru 
aceasta printr-o sărbătoare strălucită şi plină de bucurie. Şi au fiert din nou 
grâu şi l-au împărţit la cei săraci, arătându-le amănunţit cele legate de 
salvarea lor. De atunci ne-au lăsat şi nouă credincioşilor tradiţia ca, în 
fiecare an, până astăzi, să săvârşim cu evlavie pomenirea minunii 
Mucenicului Teodor. Aceasta este ceea ce acum săvârşim şi sărbătorim... 

 
(Studiu introductiv şi traducere de  

Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN BĂJĂU 5) 
 

 
 

                         
5 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Cuvânt la Joia cea Mare când Domnul nostru Iisus Hristos a 
luat Cina cea de Taină cu ucenicii Săi  

 
 
Iubiţi credincioşi şi credincioase, 
Cuvintele Mântuitorului Hristos din Sfintele Evanghelii depăşesc cu mult 
înţelepciunea omenească, cercetarea istorică şi ştiinţifică. Cunoaşterea 
omenească poate merge numai până la un grad înalt de probabilitate, dar 
niciodată la o certitudine ultimă şi absolută cu privire la toate amănuntele. 
Dacă certitudinea credinţei s-ar baza exclusiv pe o verificare ştiinţifică, ea ar 
rămâne mereu revizuibilă, neadecvată şi cu neputinţă de însuşit pentru 
sufletul nostru. De aceea este important pentru noi, în această zi sfântă a 
Cinei celei de Taină, să credem în cuvântul Domnului scris de Sfinţii 
Evanghelişti şi păstrat cu sfinţenie în Biserica noastră ca pe un tezaur de 
mare preţ. Aceasta însemnă că certitudinea ultimă pe care ne întemeiem 
întreaga viaţă ne este dată de credinţa în cel care a murit şi a înviat pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire. Numai, având credinţă în 
Dumnezeu şi fiind luminaţi de Duhul Sfânt putem oricând privi liniştiţi spre 
cei care ne batjocoresc cu vorbele şi părerile lor potrivnice adevărului adus 
de Mântuitorul Iisus Hristos. 

În acest cuvânt al nostru vom cerceta pentru început dacă această 
Cină a fost sau nu pascală, analizând cele prezentate de Sfinţii Evanghelişti 
Matei, Marcu şi Luca, pe de o parte, şi Sfântul Ioan, pe de altă parte. Sfântul 
Evanghelist Marcu vorbeşte despre o dată precisă a Cinei celei Mari: „Iar în 
ziua cea dintâi a Azimilor, când jertfeau Paştile, ucenicii Lui L-au întrebat: 
Unde voieşti să gătim, ca să mănânci Paştile?... Iar făcându-se seară, a 
venit cu cei doisprezece”.1 În această seară a primei zile a Azimelor, când la 
Templu se jertfeau mieii pascali, începea ajunul sărbătorii Paştelui. După 
calculele cronologice era o zi de joi. În această seară Mântuitorul a servit 
cina împreună cu ucenicii Săi. Tot în această seară Domnul a fost prins de 
cei trimişi de la Templu şi dus în faţa judecăţii. În dimineaţa zilei de vineri 
El a fost condamnat la moarte de către Pilat şi apoi pe la ceasul al treilea a 
fost răstignit pe Golgota. Mântuitorul Şi-a dat duhul la ceasul al nouălea, 
adică la trei după amiază. Sfântul Evanghelist Marcu precizează că: 
„făcându-se seară, fiindcă era vineri, care este înaintea sâmbetei, şi venind 
Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui 

                         
1 Marcu 14, 12, 17. 
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Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus”.2 
Punerea în mormânt avea să aibă loc înainte de apusul soarelui, pentru că 
imediat începea ziua sâmbetei, când nimeni nu mai  avea dreptul să lucreze. 
Din acest moment Domnul Se odihneşte în mormânt, urmând ca în 
dimineaţa primei zile a săptămânii, duminica, să învie din morţi. 

Pregătirea prinderii şi răstignirii Mântuitorului, ne spune Sfântul 
Evanghelist Marcu, s-a făcut cu mai multe zile. Atunci, cu două zile înainte 
de sărbătoarea Azimelor, mai marii preoţilor şi cărturarii căutau un moment 
potrivit de a-L prinde pe Domnul cu înşelăciune pentru a-L ucide. Despre 
aceasta ei declarau: „Nu la sărbătoare, ca să nu fie tulburare în popor”.3  

Sfântul Ioan Evanghelistul prezintă foarte atent Cina cea de Taină a 
Domnului, înfăţişând-o ca pe o cină pascală. Cei care L-au prins pe 
Mântuitorul Hristos şi L-au dus în faţa lui Pilat evită să intre în pretoriu: 
„Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu; şi era dimineaţă. Şi ei 
n-au intrat în pretoriu, ca să nu se spurce, ci să mănânce Paştile”.4 Această 
precizare ne arată că Paştile începea numai seara, adică cina pascală nu 
începuse pe când procesul încă se derula. Sfântul Evanghelist precizează 
deci că procesul şi răstignirea au loc în ajunul Paştelui, în ziua pregătirii. Ca 
atare Paştele, în acel an, se întindea din seara de vineri până în seara de 
sâmbătă şi nu din seara de joi până în seara de vineri. Deci, joi seara are loc 
Cina cea de Taină în care Mântuitorul a servit cina cu ucenicii Săi, fără să 
fie o cină pascală iudaică. Vineri a fost ajunul sărbătorii Paştilor iudaice, 
când Mântuitorul a fost răstignit, şi sâmbătă a fost Paştele propriu-zis. În 
acest context, Domnul Hristos este răstignit tocmai când la Templu erau 
jertfiţi mieii pentru paştele iudaic. Înţelesul acestei jertfe este clar, 
Mântuitorul moare ca adevăratul Miel Care ridică păcatele lumii, împlinind 
astfel toate cele spuse despre El în legea lui Moise şi în profeţi. Dar, deşi nu 
este o cină pascală iudaică, totuşi Mântuitorul nu se depărtează prea mult de 
tradiţia Paştelui care poartă în sine toate semnificaţiile din Vechiul 
Testament. Deci, Stăpânul vieţii şi Domnul slavei, cunoscând că timpul său 
se va sfârşi şi că moartea Sa este iminentă şi că nu va mai putea să mănânce 
împreună cu ucenicii Săi Paştele, i-a luat pe ai Săi la o ultimă Cină cu totul 
deosebită, o cină care nu aparţine niciunui rit iudaic anume. Deci, Cină este 
un rămas bun al Domnului în care El avea să dea ucenicilor Săi ceva nou, El 
Se dădea pe Sine Însuşi ca adevăratul Miel, instituind astfel Paştele Său. 
Pregătirea pentru această Cină sfântă are la Sfântul Evanghelist Luca o 
formă solemnă şi tainică: „Şi a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu 

                         
2 Marcu 15, 42. 
3 Marcu 14, 1-2. 
4 Ioan 18, 28. 
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voi acest Paşti, mai înainte de patima Mea, căci zic vouă că de acum nu-l 
voi mai mânca, până când nu va fi desăvârşit în împărăţia lui Dumnezeu”.5 

Ceea ce este important de subliniat că Cina cea de Taină nu este 
vechiul Paşte, ci Paştele Lui care se deosebea esenţial de toate riturile 
pascale vechi. Oricum, venind ceasul Domnului, orice tradiţie pascală înceta 
căci El Se dăruia pentru întreaga lume în jertfă pentru păcatele tuturor. 
Astfel Paştele vechi, fără să fie negat, a fost doar dus la sensul său deplin 
prin Jertfa şi Învierea Lui. Această viziune unificatoare a noului şi a 
vechiului, care precizează interpretarea pascală a Cinei Domnului în 
legătură cu moartea şi Învierea Lui, se desluşeşte în cuvintele Sfântului 
Apostol Pavel, care zice: „Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură 
nouă, precum şi sunteţi fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit 
pentru noi”.6 Apostolul vrea să spună că azime sunt cei care sunt eliberaţi de 
aluatul păcatului şi se unesc cu Mântuitorul Hristos, Mielul Cel jertfit Care 
ridică păcatele lumii. Întru aceasta Sfântul Pavel este în concordanţă cu 
Sfântul Ioan, pentru el moartea şi Învierea Mântuitorului devenind Paştele 
noastre care dăinuie în veac. Astfel Cina cea de Taină nu este numai o 
prevestire a morţii Domnului, ci în Trupul şi Sângele Său cuprinde şi 
anticiparea Crucii şi Învierii ca Paşte ale Lui. Astfel, în această Cină 
Dumnezeu pune întreaga structură a relaţiilor lui Dumnezeu cu oamenii. 
Mântuitorul doreşte să se dea pe Sine în Trupul şi Sângele Său şi aşteaptă 
decizia liberă a omului pentru a se dărui Lui ca să aibă viaţă veşnică. Orice 
nu pentru Dumnezeu deschide o nouă cale a iubirii sale către omenire. La 
nu-ul lui Adam, El răspunde cu o nouă grijă faţă de om. La nu-ul de la 
Babel, El răspunde inaugurând prin alegerea lui Avraam o nouă abordare a 
istoriei. Împotrivirea poporului ales este transformată de Dumnezeu în calea 
care duce direct la Mesia Hristos, Fiul lui David. Sfântul Ioan Evanghelistul 
în discursul euharistic din capitolul 6 arată că poporul şi mulţi dintre ucenici 
Îl părăsesc pe Domnul. Rămân cu El numai cei doisprezece pe care îi 
îndrumă să mănânce Trupul şi Sângele Său spre viaţa veşnică. Astfel nu-ul 
lui Israel declanşează o nouă fază a istoriei mântuirii din care fac parte 
moartea şi Învierea Mântuitorului. 
 
Iubiţi credincioşi, 
Cât priveşte teologia cuvintelor de la Cina cea de taină în cele patru relatări 
despre Sfânta Euharistie întâlnim două tipuri de tradiţie cu diferenţe 
caracteristice. Sfinţii Evanghelişti Matei şi Marcu arată că Domnul, 

                         
5 Luca 22, 15-16. 
6 I Corinteni 5, 7. 
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referindu-se la pâine, a zis: „Acesta este trupul Meu”,7 la Sfântul Apostol 
Pavel se spune: „Acesta este trupul Meu pentru voi”,8 iar la Sfântul 
Evanghelist Luca se adaugă: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru 
voi”.9 Mai adăugăm că la Sfântul Luca şi la Sfântul Pavel urmează imediat 
porunca repetării: „Aceasta s-o faceţi întru pomenirea Mea”. Cât priveşte 
cuvintele rostite de Mântuitorul asupra potirului, la Sfântul Marcu se spune: 
„Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă”,10 
la care Sfântul Evanghelist Matei adaugă: „... pentru mulţi, spre iertarea 
păcatelor”.11 În schimb, Sfântul Apostol Pavel spune că Domnul a spus: 
„Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori 
de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea”.12 Şi Sfântul Luca spune acelaşi 
lucru, însă cu mici diferenţe: „Acest potir este Legea cea nouă, întru 
Sângele Meu, care se varsă pentru voi”,13 fără porunca a doua a repetării. 
După cum constatăm în prim-planul cuvintelor Mântuitorului la Sfântul 
Evanghelist Matei şi la Sfântul Marcu este „sângele”: „Acesta este sângele 
Meu”, pe când la Sfântul Luca şi la Sfântul Pavel accentul este pus pe „noul 
legământ în sângele Meu”. Cele spuse de Sfinţii Evanghelişti Matei şi 
Marcu, despre „sângele Legământului”, fac referire directă la încheierea 
Legământului pe Muntele Sinai,14 pe când Sfinţii Luca şi Pavel se referă la 
profeţia lui Ieremia care vorbeşte despre încheierea unui nou Legământ între 
Dumnezeu şi neamul omenesc.15  Mai este de remarcat că în timp ce Sfinţii 

                         
7 Matei 26, 26; Marcu 14, 22. 
8 I Corinteni 11, 24. 
9 Luca 22, 19. 
10 Marcu 14, 24. 
11 Matei 26, 28. 
12 I Corinteni 11, 25. 
13 Luca 22, 20. 
14 Exod 24, 7-8. Legământul de la Sinai se baza pe două elemente: primul pe sângele 
Legământului oferit de animalele sacrificate cu care s-a stropit altarul şi poporul, ca simbol 
al lui Dumnezeu şi al doilea, pe cuvântul lui Dumnezeu şi pe făgăduinţa de ascultare a lui 
Israel: „După aceea, luând cartea legământului, a citit în auzul poporului; iar ei au zis: 
«Toate câte a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!»” După aceea, luând Moise 
sângele, a stropit poporul, zicând: „Acesta este sângele legământului, pe care l-a încheiat 
Domnul cu voi, după toate cuvintele acestea”. Această promisiune a poporului a fost foarte 
curând încălcată de iudei, pe când Moise era pe munte, prin adorarea viţelului de aur. De 
aici şi până la venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, toată istoria este presărată de momente 
ale încălcării făgăduinţei de încălcare. După distrugerea Templului şi robia babilonică s-a 
născut speranţa în „noul Legământ”, care nu se mai bazează pe fidelitatea fragilă a voinţei 
umane, ci este înscris direct în inimi (Ieremia 31, 33). Această ascultare este, desigur, cea a 
Fiului Tatălui Care S-a făcut slujitor, cuprinzând în ascultarea Sa până la moarte orice 
neascultare umană, o rabdă până la capăt şi o învinge. 
15 Ieremia 31, 31. 
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Marcu şi Matei vorbesc despre vărsarea sângelui „pentru mulţi”, referire 
directă la profetul Isaia,16 Sfinţii Luca şi Pavel indică, prin cuvintele „pentru 
voi”, comunitatea ucenicilor, adică Biserica, Trupul tainic al Domnului. 
Diferenţele dintre cuvintele Domnului referitoare la momentul Cinei şi la 
instituirea Sfintei Euharistii nu sunt de esenţă ci scot în evidenţă numai 
unele modelări de nuanţă ce se referă cu subtilitate la unele texte din 
Vechiul Testament, care se împlinesc în acest moment euharistic. 

Aşadar, Mântuitorul a luat pâinea, a rostit rugăciunea de 
binecuvântare şi de mulţumire şi apoi a frânt-o şi a dat-o ucenicilor. 
Rugăciunea de mulţumire a Domnului ne indică faptul că Stăpânul vieţii S-a 
rugat şi a mulţumit Tatălui ceresc aşa cum făceau iudeii în Vechiul 
Testament. Acţiunea Lui ne arată că nimic nu se mănâncă fără să mulţumim 
lui Dumnezeu pentru darul pe care El ni l-a dat: pentru pâinea care se scoate 
din pământ şi pentru rodul viţei. Cuvintele Domnului la Cină sunt atât 
pentru mulţumire, cât şi pentru laudă adusă Tatălui ceresc, aşa cum avea să 
sublinieze mai târziu Sfântul Apostol Pavel: „Pentru că orice făptură a lui 
Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire; 
Căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune”.17 Această 
referinţă ne arată că Mântuitorul a învăţat pe ucenicii Săi că rugăciunea de 
mulţumire devine binecuvântare şi prefacere a darurilor, din pâine şi vin în 
Trupul şi Sângele Său. Desigur, Biserica a înţeles, încă din momentul Cinei, 
că Domnul a pus accent pe rugăciunea făcută întru El şi împreună cu El, ca 
parte centrală a laudei şi aducerii de mulţumire lui Dumnezeu Tatăl în 
iubirea Sa jertfelnică. Tocmai pentru aceasta, încă de la început, Biserica a 
denumit acest nou eveniment de cult „Euharistie”. 

Dar, Mântuitorul „a frânt pâinea”, ne spun Sfinţii Evanghelişti, 
pentru toţi. Această lucrare a Domnului este înainte de toate rolul tatălui în 
familie, reprezentând la Cina cea de Taină, într-un anumit fel şi pe 
Dumnezeu Tatăl, care prin rodirea pământului, ne împarte tuturor cele 
necesare vieţii. El frânge şi împarte arătând că în acest moment realizează 
comuniunea euharistică întru Sângele şi Trupul Său, împărtăşindu-se pe 
Sine Însuşi ucenicilor. Astfel, bunătatea lui Dumnezeu se comunică şi se 
împarte pe Sine Însuşi oamenilor ca aceştia să se bucure desăvârşit de 
dragostea Lui care ni se dăruieşte în Fiul Său, Iisus Hristos răstignit şi 
înviat. Ca atare, în Euharistie se îmbină cele două direcţii orizontală şi 
verticală scoţând în evidenţă dimensiunea vieţii celei noi întemeiată de 
Mântuitorul la Cina cea de pe urmă. Aşadar, Domnul Îşi dă viaţa pentru oile 
Sale, moartea Sa liberă fiind o dăruire totală pentru viaţa celorlalţi. În 

                         
16 Isaia 53, 12. 
17 I Timotei 4, 4-5. 
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această dăruire a vieţii pe cruce este inclusă de bună seamă Învierea. 
Aceasta este bunătatea necondiţionată a lui Dumnezeu, El rămânând 
credincios până la sfârşit, pentru că „nu se poate tăgădui pe Sine însuşi”.18 
Lucrarea Lui constă în faptul că El lucrează ca Dumnezeu pentru oameni şi 
ca om faţă de Dumnezeu, întemeind legământul stabil care nu se va schimba 
niciodată. Tocmai pentru aceasta Mântuitorul este Slujitorul lui Dumnezeu 
care poartă păcatele lumii, 19 cum profeţise Isaia, Legământul împlinindu-se 
în suferinţa Lui pentru noi. Fireşte, sângele animalelor n-au putut nici să 
ispăşească păcatul şi nici să unească pe oameni cu Dumnezeu, ci era un 
semn de speranţă şi aşteptare a Aceluia Care cu adevărat este mântuirea 
lumii. Prin urmare, Mântuitorul Hristos realizează „legâmântul cel nou în 
sângele Său” în care El îndură până la capăt păcatul şi răul. De aici oamenii 
sunt chemaţi în ascultarea Sa pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Său, 
spre iertarea păcatelor şi viaţa de veci. 

Dar Mântuitorul a suferit pentru mulţi, cuvinte care trebuie înţelese 
pentru toţi, adică pentru întreaga lume cuprinzând deopotrivă pe iudei şi pe 
păgâni. Astfel, Euharistia este intrarea în comuniunea cu Dumnezeu Cel viu, 
care îi apropie din interior pe oameni cu Mântuitorul Hristos Cel viu şi 
preamărit şi pe oameni unii cu alţii. Trupul tainic al Domnului se formează 
de la Euharistie venind din moartea şi Învierea Domnului, anticipate de El în 
dăruirea Trupului şi Sângelui Său. 

 
Iubiţi fraţi şi surori, 
Aşadar, porunca Mântuitorului, la sfârşitul celor spuse asupra pâinii şi 
potirului, este ca acestea să le facem în amintirea Lui. Domnul n-a poruncit 
fireşte să se repete Cina cea de Taină deoarece nu acesta era obiectul 
poruncii Lui, ci Sfânta Euharistie, elementul esenţial al noului cult, fără să 
se stabilească acum o formă liturgică definitivă. Mai târziu Biserica a 
dezvoltat această rugăciune de mulţumire rostită asupra pâinii şi a vinului. 
Subliniem încă o dată că ceea ce Biserica celebrează ca Liturghie nu este 
Cina de pe urmă, ci ceea ce a instituit Mântuitorul în timpul acestei Cine şi a 
încredinţat Bisericii. Mai adăugăm la aceasta că la Cină Domnul le-a dat 
ucenicilor Trupul şi Sângele Său ca dar al Învierii Sale din morţi. Este clar 
că din acest moment Crucea şi Învierea fac parte din Sfânta Euharistie, fără 
de care ea nu este însăşi. Astfel, dimineaţa primei zile a Învierii devenea 
deodată momentul Sfintei Liturghii, duminica „ziua Domnului”. În Faptele 
Apostolilor citim cum „în ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne 
noi să frângem pâinea...” ceea ce arată că deja în perioada apostolică 

                         
18 II Timotei 2, 13. 
19 Isaia 53, 12. 
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„frângerea pâinii” fusese stabilită pentru dimineaţa zilei Învierii, Euharistia 
fiind săvârşită ca întâlnire şi împărtăşire cu Cel Înviat. Şi în Apocalipsă 
găsim pentru prima dată expresia „Ziua Domnului” pentru a desemna 
duminica. Deci Ziua Domnului este Ziua Învierii sau Ziua Bisericii. În 
Didahia celor Doisprezece Apostoli se porunceşte ca „În Ziua Domnului 
adunaţi-vă, frângeţi pâinea şi aduceţi mulţumire, după ce mai întâi v-aţi 
mărturisit păcatele”. Ca atare viaţa conform „Zilei Domnului”, cum spune 
Sfântul Ignatie Teoforul, constituie caracteristica distinctivă a creştinilor 
faţă de cei care serbează Sabatul. 

 
 

Predică la Vinerea patimilor  
Domnului nostru Iisus Hristos 

 
 
Preaiubiţi credincioşi şi credincioase, 
Înomenirea Cuvântului lui Dumnezeu atinge punctul cel mai înalt în taina 
dureroasă şi totodată glorioasă a pătimirii pe cruce a Mântuitorului Iisus 
Hristos. Suferinţa şi moartea Fiului lui Dumnezeu subliniază realismul 
extrem al Întrupării Sale. El adună în Sine întreaga realitate umană, 
devenind din nevăzut vizibil, din nepătimitor pătimitor, din Dumnezeu 
nemuritor om muritor. În pătimirea şi în moartea Sa se lămureşte taina 
Întrupării, cum subliniază Sfântul Apostol Pavel: „noi propovăduim pe 
Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie”.20 
Astfel, jertfa Crucii, de neînţeles pentru raţiunea omului, a fost una din 
temele importante ale învăţăturii creştine din toate veacurile. Şi astăzi 
suferinţa crucii şi biruinţa Învierii constituie stânca tare pe care se zideşte 
credinţa creştină ortodoxă. Sfânta Cruce este identitatea noastră creştină 
paradoxală şi problematică faţă în faţă cu alte religii. Dacă Mântuitorul 
Hristos, Cel Care a proclamat Împărăţia lui Dumnezeu, părea să fie 
abandonat de toţi, El biruie moartea cu puterea Sa dumnezeiască, înviind din 
mormânt. Deci, Cel Care a dat Legea pe Sinai, a fost condamnat în numele 
acestei Legi; Cel Care a vindecat pe bolnavi şi a alungat puterile demonice, 
a murit fără să fie ajutat şi apărat de cineva. Cel Care S-a arătat întotdeauna 
binefăcător al oamenilor, a fost condamnat să moară ca un răufăcător pe o 
cruce între tâlhari. Cel Care a făcut din viaţa Sa un eveniment religios unic 
în lume, Şi-a dat duhul în afara cetăţii sfinte şi a templului, fiind răstignit şi 
luat în râs de cei fără de lege. Pentru aceasta Crucea şi Învierea sunt cele 

                         
20 I Corinteni 1, 23. 
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două elemente care ridică creştinismul deasupra oricărei critici venite din 
exterior. În misterul suferinţei lui Dumnezeu stă efectiv identitatea şi 
adevărul vestirii creştine.  

Realitatea istorică a acestui eveniment este mărturisită oamenilor de 
Sfintele Evanghelii şi de alte scrieri ale Noului Testament. Sfinţii 
Evanghelişti au vorbit despre felul cum Mântuitorul a murit şi a înviat. 
Sfântul Apostol Pavel scoate în evidenţă profunzimea acestui moment în 
care: „Mântuitorul Hristos ne-a salvat de blestemul legii, devenind el însuşi 
blestem pentru noi”.21 Sfârşitul tragic al Întemeietorului creştinismului este 
relatat şi de scriitorii necreştini, atât iudei cât şi păgâni.22  Deci, moartea şi 
Învierea Domnului sunt înscrise în Sfintele Evanghelii şi în documentele 
istorice ca etape decisive în istoria mântuirii noastre. 

Motivul răstignirii Mântuitorului a fost, după cum ştiţi, acela al 
invidiei şi răutăţii umane provocat de cărturari şi farisei. La acesta s-a 
adăugat şi unul social-politic, cum că El a afirmat că este „regele 
iudeilor”,23 deci împotriva autorităţii romane, cum spunea poporul lui Pilat: 
„Dacă îl eliberezi pe acesta, nu eşti prietenul Cezarului! Căci cine se face 
pe sine rege se împotriveşte Cezarului”.24 Faţă de acuzaţiile lor nedrepte, 
misiunea Mântuitorului Iisus Hristos, însă, a fost una cu totul religioasă. 
Domnul a refuzat cu hotărâre orice propunere lumească, spunând Satanei 
care i-a oferit „toate împărăţiile lumii şi slava lor”: „Înapoia Mea, satană, 
căci scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I 
slujeşti»”.25 Pentru aceasta El afirmă în mod explicit: „Împărăţia Mea nu 
este din lumea aceasta”.26 Deci, scopul fundamental al jertfei şi morţii 
Mântuitorului a fost acela de a elibera omenirea de robia păcatului şi a 
morţii. El Însuşi confirmă acest adevăr, zicând: „Fiul Omului n-a venit ca să 
I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare 

                         
21 Galateni 3, 13. 
22 Istoricul evreu Iosif Flavius spune despre Mântuitorul Hristos: „În vremea aceea a trăit 
Iisus, un om înţelept, dacă poate fi numit aievea om. El a fost autorul unor uluitoare minuni 
şi învăţătorul oamenilor care erau bucuroşi să afle adevărul. A atras de partea lui o mulţime 
de iudei, dar şi o mulţime de păgâni. Acesta a fost Hristos. Chiar dacă Pilat, datorită 
acuzaţiilor aduse de fruntaşii poporului nostru, L-a ţintuit pe cruce, n-au încetat să-L 
iubească cei ce L-au îndrăgit de la început. Căci li s-a arătat a treia zi iarăşi viu, aşa cum au 
prezis profeţii trimişi de Dumnezeu, înfăptuind şi o mie de alte miracole. De atunci şi până 
azi dăinuie poporul creştinilor, care îşi trage numele de la dânsul” (JOSEPHUS FLAVIUS, 
Antichităţi iudaice, vol. 2, Ed. Hasefer, Bucureşti 2001, 18, 3, 3, p. 446).  
23 Matei 27, 11, 29, 37. 
24 Ioan 19, 12. 
25 Matei 4, 10. 
26 Ioan 18, 36 
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pentru mulţi”.27 Depăşind limitele umane El stabileşte solemn ca unică lege 
iubirea chiar faţă de duşmani.28 Drept urmare, Mântuitorul trăieşte moartea 
şi Învierea Sa ca un eveniment voit de El pentru mântuirea oamenilor, aşa 
cum zice: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de 
bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să 
învieze”.29 Acesta este mesajul mesianic pe care l-a adus şi l-a învăţat El în 
timpul întregii Sale vieţi de la Naştere şi până la Înălţarea la ceruri. Cei care 
nu i-au recunoscut această calitate au considerat o blasfemie faptul că El 
este Fiul lui Dumnezeu. Desigur, a-L recunoaşte pe Mântuitorul Iisus 
Hristos în adevărata Sa identitate este în mod esenţial un dar al lui 
Dumnezeu.30 De aceea semnificaţia morţii şi Învierii Mântuitorului nu este 
legată de judecata iudeilor şi nici de rezultatul procesului lui Pilat, ci de 
planul providenţial al lui Dumnezeu. Deci, fără să învinuim pe cineva, pe 
iudei sau pe romani, Domnul a murit pentru păcatele întregii lumi. Pentru 
acest fapt toţi suntem chemaţi să ajungem la izvorul mântuirii, deoarece, 
cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Hristos a murit pentru păcatele noastre 
după Scripturi”.31  
 
Iubiţi fraţi şi surori, 
Deci, adevărata motivaţie a morţii Mântuitorului este aceea a iubirii lui 
Dumnezeu care s-a manifestat în istorie cu milostivire şi iertare. Încă de la 
Naştere viaţa Domnului a fost orientată în mod direct spre Paşte,32 aşa cum 
mărturisim în Simbolul de credinţă: „Care pentru noi oamenii şi pentru a 
noastră mântuire a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din 
Maria fecioară şi s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat”. În acest sens în iconografia de la Naşterea Domnului Îl vedem pe 
pruncul Iisus pus în iesle ca într-un adevărat „mormânt”, semn teologic al 
morţii şi Învierii Lui. Această conştiinţă a Bisericii nu priveşte doar 
conţinutul şi semnificaţia misiunii Mântuitorului, ci şi modalităţile cu care 
avea să se încheie viaţa Lui. Domnul, de fapt, a fost conştient că se dăruieşte 
total pe Sine Însuşi pentru noi, acceptând cu libertate deplină călătoria care 
avea să se încheie cu pătimirea şi moartea Sa: „Iată, ne suim la Ierusalim şi 
Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la 
moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L 

                         
27 Marcu 10, 45. 
28 Matei 5, 44. 
29 Marcu 8, 31. 
30 Matei 16, 17. 
31 I Corinteni 15, 3. 
32 Luca 2, 35. 
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vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia”.33 Aşadar, libertatea cu 
care Mântuitorul merge în întâmpinarea morţii dovedeşte faptul că 
împlineşte voinţa Tatălui, „ca lumea să ştie că eu Îl iubesc pe Tatăl şi fac 
ceea ce Tatăl Mi-a poruncit”34 şi că ne iubeşte şi pe noi până la moarte, cum 
ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul: „Ştiind Iisus că a sosit ceasul Lui, ca 
să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la 
sfârşit i-a iubit”.35 Deci, Jertfa de pe Cruce a Domnului este iubirea Tatălui 
şi a Fiului,36 pentru mântuirea noastră. Întrucât este manifestarea iubirii 
divine, Răstignirea arătându-ne iubirea lui Dumnezeu în noi. În concluzie: 
„Nu noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit şi L-a trimis pe Fiul Său 
ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre”.37 
 
Preaiubiţi credincioşi şi credincioase, 
Crucea Mântuitorului Iisus Hristos nu este un instrument de pedeapsă 
divină, ci un altar de ispăşire şi de iertare pentru păcatele noastre. Nu este 
ura pedepsitoare a lui Dumnezeu care se manifestă în moartea dureroasă pe 
cruce a Domnului, ci iubirea Sa fără margini, care iartă şi împacă cu sine 
întreaga lume. Este adevărat că Fiul lui Dumnezeu Cel răstignit a fost făcut 
„păcat pentru noi”,38 dar „S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate 
şi sfinţire şi răscumpărare”.39 „Cuvântul crucii”,40 după Sfântul Apostol 
Pavel, arată că „crucea Mântuitorului Hristos”,41 din suferinţă chinuitoare a 
devenit eveniment mântuitor, cu o vestire copleşitoare de iubire. Crucea este 
arătarea iubirii lui Dumnezeu, care în mod liber a acceptat răstignirea Sa, 
înainte de a o suferi. Nu este vorba despre un simplu eveniment uman tragic, 
ci de o iniţiativă mântuitoare precisă a Fiului lui Dumnezeu înomenit, Care 
„S-a smerit pe Sine făcându-Se ascultător până la moarte şi încă moartea 
pe cruce”.42 Moartea Domnului este considerată de Sfântul Ioan 
Evanghelistul ca „înălţare” a Fiului, Care prin Jertfa Sa Îl „preamăreşte” pe 
Tatăl.43 Cele două mari momente ale pătimirii, agonia şi moartea pe cruce, 
reprezintă, în realitate, două circumstanţe semnificative de intimitate filială 
cu Tatăl. Sfântul Maxim Mărturisitorul, comentând cuvintele Domnului din 
                         
33 Marcu 10, 33-34. 
34 Ioan 14, 31. 
35 Ioan 13, 1. 
36 Galateni 2, 20. 
37 I Ioan 4, 9-10. 
38 II Corinteni 5, 21. 
39 I Corinteni 1, 30 
40 I Corinteni 1, 18; Galateni 3, 1. 
41 I Corinteni 1,17. 
42 Filipeni 2, 8. 
43 Ioan 3, 14-15; 8, 28; 12, 32. 
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Ghetsimani, le-a pus pe seama supunerii voinţei umane a Domnului Hristos 
voinţei divine a Tatălui. Şi strigătul Lui de pe cruce este încredinţarea finală 
a Fiului în mâinile Tatălui: „Tată, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu”.44 
Încă de la Naşterea Sa, Mântuitorul a arătat o legătură strânsă dintre El şi 
Tatăl, fapt ce subliniază unanimitatea de decizie şi de iubire a Fiului faţă de 
Tatăl, mai ales în momentul răstignirii Sale pe cruce. De la acest moment al  
răstignirii pe Cruce a Domnului şi-a luat fiinţă întreaga teologie 
neotestamentară ca manifestare a iubirii şi a „puterii lui Dumnezeu faţă de 
cei care se mântuiesc”.45 

 
Dreptmăritori creştini, 
Sunt multe semnificaţiile morţii Mântuitorului Iisus Hristos pe cruce 
explicate de Scriptură, de tradiţia patristică şi de reflecţia teologică. În 
descrierea şi în interpretarea vieţii Domnului şi mai ales a pătimirii şi morţii 
Sale, Noul Testament spune că El ne-a răscumpărat cu scump sângele Său.  
Acest preţ nu are o valoare omenească, ci priveşte angajarea „scumpă” a 
iubirii lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Răscumpărătorul nostru ne 
plăteşte greşelile noastre cu viaţa Sa. El este salvatorul omului pe care l-a 
creat şi l-a iubit atât de mult până la sfârşit. Astfel, moartea Sa este preţul 
răscumpărării din robia iadului şi din ghearele morţii. Tocmai pentru aceasta 
Fiul Omului a venit „ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare 
pentru mulţi”.46 Slujirea Lui este răscumpărătoare fapt ce ne arată că „unul 
este Dumnezeu şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: 
omul Hristos Iisus Care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare 
pentru toţi”.47 Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre jertfa Mântuitorului 
Iisus Hristos, spune că „S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de 
toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte 
bune”.48 Şi Sfântul Apostol Petru zice: „Ştiind că nu cu lucruri stricăcioase, 
cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din viaţa voastră deşartă, lăsată 
de la părinţi, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat şi 
neprihănit”.49 Deci, Mântuitorul Hristos, marele arhiereu, „a intrat odată 
pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu 
propriul lui sânge, dobândind o mântuire veşnică”.50 Domnul este mai 
presus de îngeri şi de oameni, arhieria Lui aşezându-L „de-a dreapta tronului 

                         
44 Luca 23, 46. 
45 I Corinteni 1, 18. 
46 Marcu 10, 45; Matei 20, 28. 
47 I Timotei 2, 5-6. 
48 Tit 2, 14. 
49 I Petru 1, 18-19. 
50 Evrei 9, 12. 
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slavei în ceruri”.51 Crucea exprimă, în acest sens, puterea de care se bucură 
Domnul de a-i elibera pe oameni de păcatele lor şi de a-i împăca cu 
Dumnezeu.52 Arhieria Mântuitorului a fost inaugurată cu Întruparea Lui: 
„Drept aceea, intrând în lume, zice: «Jertfă şi prinos n-ai voit, dar mi-ai 
întocmit trup. Arderi de tot şi jertfe pentru păcat nu ţi-au plăcut; Atunci am 
zis: Iată vin, în sulul cărţii este scris despre mine, să fac voia Ta, 
Dumnezeule»”.53 Primul act de jertfă al Mântuitorului nostru este aşadar 
intrarea Sa în lume pentru a împlini voia Tatălui până la moarte şi încă 
moarte pe cruce. Această lucrare, El o continuă şi în ceruri, cum ne spune 
Sfântul Apostol Pavel: „Lucru de căpetenie din cele spuse este că avem 
astfel de Arhiereu care a şezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, 
slujitor Altarului şi Cortului celui adevărat, pe care l-a înfipt Dumnezeu şi 
nu omul”.54 Deci, Mântuitorul nostru este jertfă de ispăşire pe cruce pentru 
păcatele lumii întregi. El este cu adevărat „Mielul jertfit”,55 „mielul lui 
Dumnezeu, care ia păcatul lumii”.56 

Pentru toate aceste binefaceri ce ne-au venit prin Crucea şi Jertfa 
Mântuitorului Iisus Hristos, binecuvântăm pe „Dumnezeu şi Tatăl Domnului 
nostru Iisus Hristos, Cel ce, întru Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în 
ceruri, cu toată binecuvântarea duhovnicească; Precum întru El ne-a şi 
ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea 
Lui, mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin 
Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale, spre lauda slavei harului 
Său, cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit; Întru El avem 
răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului 
Lui”.57 Aceasta a fost voinţa Tatălui ceresc ca Fiul Său, prin jertfa Crucii, să  
„unească toate în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ - toate întru 
El”.58 După exemplul Lui şi noi suntem chemaţi să ne purtăm crucea noastră 
şi să urmăm Lui. Astfel, cel care-şi va pierde viaţa sa pentru El o va câştiga 
în ceruri. Acesta este planul Său veşnic ca prin cruce să ne mântuiască din 
robia iadului şi să ne ridice în Împărăţia lui Dumnezeu. Tocmai pentru că 
răstignirea este asumată de Cuvântul lui Dumnezeu înomenit, acţiunea 
umană sacrificală a Domnului conţine o valoare universală pentru întreaga 
omenire. Desigur, întrucât Mântuitorul este Cel Care Se jertfeşte pentru toţi 

                         
51 Evrei  8, 1. 
52 Evrei 7, 25; 9, 14. 
53 Evrei 10, 5-7. 
54 Evrei  8, 1-2 
55 Apocalipsă  5, 6, 9, 12. 
56 Ioan 1, 29. 
57 Efeseni 1, 3-7. 
58 Efeseni 1, 10. 
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oamenii, ne reprezintă pe toţi din toate timpurile şi din toate locurile. Deci, 
ne precizează Sfântul Apostol Pavel căci: „precum în Adam toţi mor, aşa şi 
în Hristos toţi vor învia”.59 „Căci unul singur este Dumnezeu şi unul singur 
mijlocitorul dintre Dumnezeu şi oameni, omul Hristos Iisus, Care S-a dat pe 
Sine ca răscumpărare pentru toţi”.60 Aceluia fie slava şi închinăciunea în 
veci. Amin! 

 
 

Cuvânt de învăţătură în Sâmbăta cea Mare 
Despre pogorârea Mântuitorului Hristos la Iad şi 

învierea celor de acolo 
 

 
Iubiţi credincioşi şi credincioase, 
Starea Mântuitorului Iisus Hristos de la moarte la Învierea Sa, ce mister 
cuprinde sâmbăta tăcerii totale ne este prezentată într-o scriere din secolul al 
II-lea, cunoscută sub numele de Evanghelia lui Nicodim. În această carte se 
istoriseşte despre coborârea victorioasă a Domnului în împărăţia morţilor, 
despre distrugerea acestei împărăţii şi despre eliberarea celor de acolo, care 
erau ţinuţi în legăturile iadului. „Şi imediat, la acel cuvânt, zice această 
scriere, porţile de bronz s-au sfărâmat şi gratiile de fier s-au rupt. Toţi morţii 
legaţi au fost dezlegaţi de lanţuri [...]. Regele slavei a intrat ca un om. Toate 
locurile întunecate ale iadului s-au umplut de lumină”. Cu totul sugestivă 
este eliberarea strămoşului nostru Adam şi a strămoaşei Eva: „Regele 
măririi, întinzând dreapta Sa, l-a prins şi l-a ridicat pe primul părinte Adam. 
Apoi, îndreptându-se către ceilalţi, a spus: «Haideţi, veniţi cu mine voi toţi 
care aţi suferit moartea din cauza lemnului pe care l-a atins acesta. Iată eu vă 
înviez pe toţi prin lemnul crucii»”. Această istorisire este folosită destul de 
mult de Sfinţii Părinţi care atribuie coborârii Mântuitorului Iisus Hristos în 
împărăţia morţilor o acţiune mântuitoare precisă, chiar dacă nu se vorbeşte 
despre aceasta în Simbolul de credinţă.  
 Coborârea Domnului la iad scoate în evidenţă supunerea de către El 
a puterilor întunericului şi a înlănţuirii diavolului; predicarea mântuirii către 
toţi morţii şi eliberarea efectivă a celor drepţi, morţi înainte de răstignirea şi 
moartea Mântuitorului Hristos. Sfântul Apostol Petru vorbeşte despre 
această pogorâre a Domnului în cele mai de jos ale pământului.61 Apostolul, 

                         
59 I Corinteni 15, 22. 
60 I Timotei 2, 5-6. 
61 I Petru 3, 19-20; 4, 6. 
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după ce a vorbit despre Domnul Hristos, care a fost „dat la moarte în ceea 
ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul”, continuă astfel: „Cu care S-a 
coborât şi a propovăduit şi duhurilor ţinute în închisoare, care fuseseră 
neascultătoare altădată, când îndelunga-răbdare a lui Dumnezeu aştepta, 
în zilele lui Noe, şi se pregătea corabia în care puţine suflete, adică opt, 
s-au mântuit prin apă”.62 Iar mai departe afirmă: „căci pentru aceasta a fost 
vestită evanghelia şi celor morţi, pentru ca, deşi condamnaţi în trup după 
judecata oamenilor, să trăiască în duh după judecata lui Dumnezeu”.63 
 Desigur se pot pune câteva întrebări, referitoare la această pogorâre 
în iad a Domnului: care a fost conţinutul vestirii mântuirii? cine sunt 
duhurile care aşteptau în închisoare? Răspunsurile sunt diferite. Vestirea 
mântuirii este interpretată fie ca o adevărată şi proprie eliberare a drepţilor 
din Vechiul Testament, fie ca influenţă mântuitoare îndreptată spre 
contemporanii lui Noe, fie ca o condamnare definitivă a diavolilor, fie ca un 
fel de exprimare a stăpânirii universale a Mântuitorului Hristos. Prin 
sufletele din închisoare se înţelegea fie sufletele celor drepţi din Legea 
veche, fie oamenii din generaţia potopului, fie îngerii, fiii lui Dumnezeu, 
despre care vorbeşte Sfânta Scriptură. Faptul că Sfântul Petru vorbeşte 
despre Mântuitorul „înviat în duh”, stare în care a mers să vestească celor 
din iad indică faptul că Domnul Hristos a coborât înviat şi nu doar numai cu 
sufletul separat de trup. Sfântul Petru ne mai spune că Mântuitorul S-a 
înălţat din morţi în slavă, eveniment care înseamnă că a mântuit pe cei care 
au crezut în El, începând cu cei drepţi din Vechiul Testament, ajungând la 
condamnarea pentru cei necredincioşi din timpul Său, mai ales pentru acele 
duhuri rele care au provocat devastarea prin potop.  

Despre această coborâre a Domnului la Iad ne mai aminteşte şi 
Sfântul Evanghelist Matei, care vorbeşte despre semnul lui Iona: „aşa cum 
Iona a fost trei zile şi trei nopţi în burta peştelui, tot aşa Fiul Omului va fi 
trei zile şi trei nopţi în sânul pământului”. Semnul lui Iona este un semn al 
pătimirii şi al lui coborârii Fiului Omului în laturile iadului. În acelaşi mod 
este interpretată şi afirmaţia Sfântului Apostol Pavel, care zice: „sau cine se 
va coborî în adânc? adică să-L ridice pe Hristos din morţi”.64 
 
Preaiubiţi credincioşi, 
Această rămânere a Mântuitorului Hristos în împărăţia morţilor este 
începutul lucrării mesianice. Evenimentul morţii Domnului se înscrie în 
profeţiile Vechiului Testament, care vorbesc despre revenirea la viaţă a 

                         
62 I Petru 3, 19-20. 
63 I Petru 4, 6. 
64 Romani 10, 7. 
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oaselor uscate şi despre umplerea lor de viaţă şi mântuire.65 Minunile 
petrecute la moartea Mântuitorului o mărturisesc: „Şi, iată, catapeteasma 
templului s-a sfâşiat în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, 
pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor 
morţi au înviat”.66 Alte aluzii la coborârea Domnului la cei din legăturile 
morţii ne mai dă şi Sfântul Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor,67 când 
zice: „Eu eram mort, dar acum trăiesc pentru totdeauna şi am putere 
asupra morţii şi asupra iadului”. 

Evident, toate aceste mărturii au o implicaţie colaterală a tainei 
morţii şi Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Domnul Care S-a cufundat în 
deşertarea de sine kenosis absolută a morţii este Acelaşi Hristos, Care, prin 
acest a fi al Său în moarte şi la cei morţi, conduce morţii la viaţă. Din acest 
motiv sâmbăta sfântă stă, ca taină între Cruce şi Înviere, în centrul întregii 
teologii. Dincolo de orice explicaţie, moartea Domnului Hristos înseamnă 
intrarea Sa deplină şi mântuitoare în iad, loc în care împreună cu cerul şi 
pământul, constituie una dintre cele trei părţi ale cosmologiei biblice. Iadul 
este împărăţia morţilor,68 din care omul nu poate ieşi niciodată.69 Aici 
stăteau cei buni şi cei răi, ca într-o închisoare fără întoarcere, pământul 
întunecimilor veşnice,70 al tăcerii, al părăsirii,71 al solitudinii, al incapacităţii 
de a-L lăuda pe Dumnezeu.72 În această împărăţie a negativităţii, a haosului, 
a lipsei binelui S-a coborât Mântuitorul, Care în moartea Sa S-a cufundat în 
această situaţie de extremă părăsire. El Însuşi a trăit părăsirea, solitudinea şi 
tristeţea totală, fără să fie copleşit de aceasta: „nu a fost abandonat 
infernului, nici trupul Său nu a văzut putrezirea”.73 Fireşte, fiind fără de 
păcat, Cel Sfânt a fost dezlegat „de durerile morţii, deoarece nu era posibil 
să fie ţinut sub puterea ei”.74 De fapt, el are „putere asupra morţii şi asupra 
infernului”,75 de aceea moartea este obligată să-i restituie pe cei legaţi de ea: 
„moartea şi infernul au dat înapoi morţii care erau în ele”.76 Despre acest 
moment Însuşi Mântuitorul a spus ucenicilor Săi: „Adevăr, adevăr vă spun: 
a venit ceasul, şi acum este, în care morţii vor auzi glasul Fiului lui 
                         
65 Iezechiel 37. 
66 Matei 27, 51-52. 
67 Faptele Apostolilor 2, 27-31. 
68 Geneză 37, 35; I Samuel 2, 6; Psalmul 89, 49. 
69 Iov 7, 9. 
70 Iov 10, 21. 
71 Proverbe 15, 11; Iov 12, 2; 26, 6; 34, 2. 
72 Isaia 38, 18; Psalmul 6, 6. 
73 Faptele Apostolilor 2, 31. 
74 Faptele Apostolilor 2, 24. 
75 I Corinteni 15, 26. 
76 Matei 27, 52. 
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Dumnezeu, şi cei care îl vor fi auzi, vor învia”.77 Prin urmare, dacă iadul 
înainte de pogorârea Domnului la el era o închisoare, odată ce El S-a 
coborât acolo a devenit loc de răscumpărare şi Înviere. Luarea în stăpânire a 
iadului de către Domnul Hristos înseamnă că porţile acestuia au fost 
dărâmate, „moartea şi iadul au fost aruncate în iazul cu foc”,78 iar omul a 
fost eliberat din haos şi din condamnare veşnică. În felul acesta coborârea 
Domnului la iad reprezintă mâna întinsă a Fiului lui Dumnezeu către fiii 
omului „morţi”, dar neabandonaţi în întuneric şi osândă veşnică. Deci, 
Mântuitorul fiind răscumpărătorul întregului neam omenesc trebuia să 
meargă şi la cei din iad să-i ridice din această singurătate şi tristeţe adâncă. 
De aceea eliberarea din moartea Sa se extinde şi la ei. Această coborâre a 
Domnului la iad dovedeşte că istoria mântuirii nu se extinde doar în prezent 
şi în viitor, ci şi în trecut. Nu există bariere temporale şi spaţiale pentru 
mântuirea inaugurată de moartea răscumpărătoare a Mântuitorului Hristos. 
Sâmbăta sfântă este mântuirea tuturor vinerilor de pătimire şi moarte ale 
tuturor celor care aparţin creaţiei lui Dumnezeu. 

 
Dr. ION FRASIN79 

 
 

                         
77 Ioan 5, 25. 
78 Apocalipsa 20,14. 
79 Universitatea din Craiova. 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
Pr. prof. dr. Vasile Gordon,  

Vademecum omiletic: 100 de schiţe pentru predici  
(Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2015, 337 p.) 

 
Părintele Vasile Gordon, profesor de Omiletică şi Catehetică la Facultatea 
de Teologie ,,Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi preot slujitor la Biserica 
Sf. Ilie-Gorgani, ne oferă un interesant „Vademecum omiletic”, ca sprijin 
practic pentru redactarea predicilor, în general, dar şi ca anexă utilă, credem, 
a cursului universitar de Omiletică, tipărit recent la Editura Basilica (2015, 
615 p.) sub coordonarea P.C. sale (co-autori: pr. lect. dr. Adrian Ivan şi pr. 
lect. Nicuşor Beldiman).  

Amintim faptul că până în prezent, odată cu studii şi alte cărţi de 
specialitate, părintele Gordon a mai publicat următoarele volume cu predici 
şi cateheze: Mergând, învăţaţi... Predici, cu un adaos de pilde din Pateric şi 
alte istorioare ilustrative (Ed. Universităţii din Bucureşti, 2001), Mergând, 
învăţaţi... Predici la toate Duminicile şi sărbătorile de peste an (Ed. 
IBMBOR, Ediţia a II-a, revizuită şi completată, Bucureşti, 2006) şi 
Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor (Ed. Sophia, Bucureşti, 2012).  

Iată că acum părintele profesor îmbogăţeşte literatura omiletică a 
Bisericii noastre cu această nouă carte, intitulată sugestiv Vademecum 
omiletic: 100 de schiţe pentru predici, la toate duminicile şi sărbătorile anului 
bisericesc. Cu un adaos de 12 pareneze. Urmând modelul volumului tipărit în 
anul 2006, autorul structurează materialul omiletic pe categorii de sărbători: 
Praznice împărăteşti, Duminicile Penticostarului, Duminici după Rusalii (ale 
Octoihului), Perioada Triodului, Duminici speciale, Panegirice în cinstea 
Maicii Domnului, Panegirice la sfinţi, Pareneze. În total, 100 de schiţe, pe 
parcursul a 305 pagini. La final este inclusă o listă selectivă a cărţilor de predici 
şi a comentariilor biblice apărute la noi, ale Sfinţilor Părinţi, ale multor autori 
români, dar şi ale unor autori străini (traduse în limba română), listă deosebit de 
utilă pentru orientarea bibliografică a predicatorilor.  

Desigur, cuantificarea valorică a „schiţelor” se va face în timp, pe 
măsură ce ele vor fi receptate, dar pentru efortul remarcabil al autorului 
suntem datori cu o semnalare, fie şi mai sumară acum, pentru toţi preoţii 
interesaţi în căutarea izvoarelor omiletice bine ancorate în tradiţia ortodoxă şi 
în realităţile prezente. Notăm, mai întâi, câteva dintre caracteristici: schiţele 
sunt, în general, tematice, lucru evidenţiat prin faptul că fiecare poartă un titlu 
generic, foarte sugestiv, ales în aşa fel încât să sintetizeze mesajul central, 
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ajutându-l, astfel, pe cititor să urmărească şi să înţeleagă mai bine conţinutul. 
Fiecare schiţă marchează, apoi, cele trei mari momente ale predicii, pentru o 
bună vizualizare: introducere, elemente pentru tratare, încheiere. Imediat 
după titlu apar câteva semnalări orientative, de genul: Cuvinte şi expresii 
cheie: Muntele fericirilor şi predica de pe munte (cel mai înalt cod etic al 
omenirii). Trei popasuri în predica de pe munte; Tema centrală: Masa 
îmbelşugată a Sfintei Liturghii; hrană întăritoare pentru săptămâna ce 
urmează…; Firul principal: Încercare de răspuns la întrebarea de ce Iisus S-a 
arătat întâi femeilor mironosiţe? etc.  

Schiţele de faţă ne apar ca alcătuiri concise, la obiect, încadrându-se 
bine în ceea ce omileţii numesc ,,timp psihologic” (timpul optim al puterii 
de receptare din partea ascultătorilor), limbajul este accesibil, iar stilul 
plăcut, expresiv, direct, plin de vioiciune. Conţinutul este adaptat nivelului 
mediu de înţelegere, dar intelectualii prezenţi la slujbă nu au motive să se 
plictisească: pe alocuri, părintele autor ,,strecoară” câte-o învăţătură care 
le poate oferi satisfacţia pe care eventual o aşteaptă (de ex.: ,,Interesantă 
etimologia cuvântului fericire. În latina clasică, felix-cis are şi înţelesul de 
rodnic, fecund, fertil (v. de ex. Dict. latin-français, Félix Gaffiot, 1934); 
ilustrări: felix arbor = arbre fruitier; felix regio = region fertile). Deducţia 
logică: omul este fericit, doar dacă aduce/face roade” (la Pogorârea 
Sfântului Duh, p. 27). 

De ce autorul optează pentru „schiţe” şi nu pentru predici propriu-zise, 
„complete”? Dintr-un motiv practic, mărturisit de părintele profesor chiar în 
cuvântul introductiv: deşi prezintă un material oarecum ,,de-a gata”, cu 
minimum de elemente necesare, schiţele lasă loc şi iniţiativelor personale, cu 
posibilitatea ca predicatorii să-şi instrumenteze propriile idei şi strategii, 
rezervându-şi un anumit grad de originalitate. Pe de altă parte, reţinem, în mod 
special, această precizare a părintelui profesor: „La unele schiţe e nevoie doar 
de câteva cuvinte ori expresii de legătură, ca să se obţină o formă conturată a 
unei scurte predici. În cazurile în care fraţii preoţi vor fi în criză de timp, o 
astfel de predică poate fi reprodusă întocmai. Recomandabil este, desigur, ca 
toate aceste schiţe să fie completate cu îndemnuri şi aplicaţii legate de viaţa 
concretă a enoriaşilor din parohia respectivă, odată cu idei şi informaţii proprii, 
ori culese din felurite izvoare” (p. 9).  

Având convingerea că aceste 100 de schiţe pentru predici le vor fi de 
mare ajutor fraţilor preoţi, îl felicităm din toată inima pe părintele profesor, 
cu urarea de mulţi şi spornici ani, spre a îmbogăţi cu noi lucrări literatura 
noastră omiletică şi catehetică.  

(Pr. Lect. Dr. NICUŞOR BELDIMAN)1

                         
1 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”. 



295 
 

Pr. Dr. Constantin Băjău, Sfinţii Părinţi – teologii Bisericii 
(Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, 300 p.); 
Personalităţi teologice bizantine (sec. VIII-XV) 
 (Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, 249 p.) 

 
Între apariţiile editoriale din anul 2016, publicate la Editura „Mitropolia 
Olteniei”, se numără două lucrări de teologie patristică: „Sfinţii Părinţi – 
teologii Bisericii” (300 p.) şi „Personalităţi teologice bizantine (sec. VIII-
XV)” (249 p.). Cele două compendii patristice sunt publicate cu 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi 
Mitropolitul Olteniei. Semnate de pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău, cadru 
didactic la Facultatea de Teologie din Craiova, publicaţiile oferă celor 
interesaţi direcţii importante de cercetare şi informare, descoperind 
frumuseţea literaturii bisericeşti începând cu primele veacuri creştine, până 
în secolul XV. 

Prima lucrare, intitulată „Sfinţii Părinţi – teologii Bisericii”, 
reprezintă teza de abilitare a pr. conf. dr. Constantin Băjău, ca şi 
coordonator de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale „Sfântul Nicodim” din 
Craiova. Aici părintele profesor argumentează valoarea, menirea şi misiunea 
termenului de „teolog”, aşezându-l necondiţionat în slujba şi misiunea 
Sfintei Biserici.  Sunt prezentate astfel mai multe personalităţi de seamă din 
istoria bisericească a primului mileniu creştin: Sfântul Grigorie Teologul, 
Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Simeon Noul Teolog şi Sfântul Petru al 
Argosului.  

Atitudinea mărturisitoare şi lucrarea teologică a fiecărui părinte 
prezentat este însoţită de bogate nunaţe de caracter, pe care autorul le 
împleteşte într-o armonie literară plăcută. Astfel, despre Sfântul Grigorie 
Teologul, ca „dascăl şi trăitor al ascezei şi virtuţilor creştine” (cap. I.1), 
aflăm că „s-a nevoit ca să trăiască după pricipiile creştine, evanghelice, 
rămânând în lume, în mijlocul oraşului, lucrând virtutea între semenii săi, 
propovăduindu-le cuvântul mântuirii. Şi chiar dacă a rămas nostalgic după 
liniştea pustiului, exigenţele vieţii sale nu au fost cu nimic mai scăzute decât 
cele ale vieţii de monah” (p. 21).  

La Sfântul Grigorie de Nyssa se evidenţiază de asemenea în 
contextul „etapelor vieţii sale spirituale şi ale teologhisirii” (cap. II). 
Personalitatea sa, de mare anvergură teologică, scoate la iveală „o minte 
înclinată spre filosofie, spre speculaţii şi ştiinţe”. Gândirea şi lucrarea sa 
scrisă reprezintă „mai mult decât un simplu ecou al gândirii Sfântului Vasile 
cel Mare şi Sfântului Grigorie Teologul, de care, mai ales de cel dintâi, a 
fost atât de legat”. Desfăşurându-se pe o linie motivaţională a trăsăturilor de 
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caracter, autorul este convins de faptul că întreaga viaţă a Sfântului Părinte 
„este închinată căutării şi slujirii lui Dumnezeu, descoperirii Acestuia în 
lume şi intrării în legătură cu El, comuniunii şi unirii cu Acesta. Întreaga sa 
operă este un reflex al acestor preocupări” (p. 63). Se remarcă de asemenea 
plurivalenţa teologiei Sfântului Grigorie, analizându-se cele mai importante 
teme din aceasta: „Limbajul şi cultura filosofică puse în folosul teologiei” 
(II.2.), „Posibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu şi vorbirea cu Dumnezeu” 
(II.3.), „Hristocentrismul gândirii teologice” (II.4.) etc. În finalul analizei 
sale, pr. Constantin Băjău ne încredinţează că în teologia Marelui Părinte 
Capadocian descoperim modul cel mai autentic de „contemplare şi unire cu 
Dumnezeu, bazată pe cunoaşterea temeinică a învăţăturii de credinţă. Ori 
tocmai de astfel de cunoaştere devine fundament al vieţii spirituale. Ea este 
însoţită de permanentul efort pentru curăţire, ca o condiţie de neînlocuit 
pentru experienţa spirituală a realităţilor dumnezeieşti” (p. 91). 

În cel de al IV-lea capitol al lucrării, autorul vorbeşte despre „Sfântul 
Simeon – teolog al vederii lui Dumnezeu”. Dintru început se prezintă 
continutatea patristică pe care sfântul o asigură prin specificul teologiei sale. 
Scrierile sale sunt autentice şi valoroase, în primul rând pentru că „izvorăsc 
din slavă de foc şi lumină. Ele dau mărturie despre puterea experienţei 
personale şi conştiente a lucrării harului dumnezeiesc. Sunt cu atât mai 
importante, cu cât apar în această perioadă a sfârşitului mileniului I şi 
începutul celui de al II-lea, când dogmele fundamentale ale credinţei 
creştine se fixaseră, se formulaseră la Sinoadele Ecumenice şi la alte 
Sinoade ale Bisericii Universale” (p. 137). Latura ascetico-mistică a 
personalităţii Sfântului Părinte defineşte în mare măsură capacitatea sa 
teologală. Aceasta se marurizează în legătura de paternitate duhovnicească 
pe care a experiemntat-o alături de avva Simion Evlaviosul (p. 143). Din 
această stare el creşte şi se adânceşte tot mai mult în „perseverenţa 
descoperirii şi cunoaşterii lui Dumnezeu” (IV.2.). Sfântul Simeon descoperă 
astfel, prin intermediul luminii duhovniceşti, „treptele cunoaşterii lui 
Dumnezeu”. Pornind de aici, pr. Constantin Băjău identifică speificul 
trăirilor sale, articulând îndeosebi dorinţa permanentă a mărturisi unirea cu 
Dumnezeu şi altora. Forma şi limbajul sunt întru totul autentice, întrucât 
„această unire mistică, reală (ca percepţie) cu Hristos, pe care el a dorit-o, a 
urmărit-o, a şi realizat-o. Ea va fi continuă. Iar realitatea şi veridicitatea ei 
s-a dovedit şi prin faptul că el nu a păstrat-o în taină şi nici nu putea, ci a 
făcut-o cunoscută şi altora. Însăşi iubirea creştină îi impunea vestirea ei, ca 
oarecând Sfinţii Apostoli Învierea Domnului. Sfântul Simeon vedea în 
această descoperire un dar al lui Dumnezeu, un talant dat şi pe care nu 
trebuia să-l ascundă” (p. 145). În continuarea lucrării găsim descris: 
„Profilul religios-moral şi misionar al sfântului” (IV.3.); „Prestanţa 
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teologică a Sfântului Simeon” (IV.4.) şi nu în cele din urmă teologia 
„vederii luminii dumnezeieşti”. La acest ultim punt al capitolului, autorul 
autorul invocă „vrednicia şi demnitatea vieţii sfântului”, care fac să răsară, 
în adândul rugăciunilor sale, „lumina cea necreată a dumnezeirii”. Astfel, 
„prima vedere a luminii se petrece în adolescenţa sa, în tinereţe, în vremea 
rugăciunii şi este mai profundă decât cea de a doua, întâmplată mai târziu, 
când primitorul era monah şi evoluase în trăirea religioasă, îndrumat fiind de 
părintele duhovnicesc” (p. 169). 

Ultimul capitol al acestei lucrări este dedicat unei personalităţi 
patristice inedite, „Sfântul Petru al Argosului – un teolog de la începutul 
secolului al X-lea”. Acest ales al lui Dumnezeu Părinte s-a născut „după 
anul 850, în Constantinopol şi a murit în cetatea al cărui nume l-a înălţat la 
mare cinste, pe la anul 922” (p. 218). Personalitatea lui este importantă 
pentru literatura patristică a Bisericii noastre întrucât a rămas „în memoria 
creştinilor locului, ca model în toate, prin activitatea sa. Desigur, minunatele 
sale cuvântări, atâtea câte s-au păstrat, ni-l arată ca pe un mare predicator. 
Dar el a fost şi un spirit practic, un neobosit slujitor al celor care adeseori îi 
cereau ajutorul” (p. 220). Din conţinutul însemnărilor sale, părintele 
profesor desprinde câteva importante aspecte teologice. Sunt vizate în speţă 
cuvântările sfântului, din care sunt extrase, pe lângă învăţătura de credinţă, 
evenimente şi date hagiografice, de mare valoare patristică. 

În finalul însemnării sale, cu o aşa bogăţie de exemple, autorul 
ajunge la concluzia că „teologul cel mai de seamă, o aristos theologos, ca 
persoană excepţională, contemplând pe Dumnezeu, se bucură de o profundă 
cunoaştere a adevărului, adevăr pe care îl propovăduieşte celorlalţi creştini, 
fiindu-le de folos pentru mântuire” (p. 244). 

Cea de a doua lucrare a pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău se 
intitulează „Personalităţi teologice bizantine (sec. VIII-XV)”. Concepută în 
sprijinul Cursului de Neopatristică, pe care pr. Băjău îl predă mastaranzilor 
de anul I la Facultatea de Teologie din Craiova, cartea are în primul rând o 
valoare didactică şi sintetizatoare. Ea oferă perspective generoase asupra 
perioadei patristice la care se raportează şi totodată prezintă specificul 
teologiei bizantine în contextul misionar al Bisericii. Sunt prezentate 
sistematic personalităţi teologice din lumea bizantină, laolaltă cu realizările 
lor teologice şi literare. Distincţia bio-bibliografică se face în funcţie de 
două mari perioade: „anii 787-1054” şi „anii 1054-1453”. Momentele cheie 
în jurul cărora gravitează analiza patristică a părintelui profesor sunt aşadar: 
1054 – marea schismă dintre Răsărit şi Apus şi 1453 – căderea 
Constantinopolului sub turci.  Lucrarea se încheie cu două anexe: „Lista 
împăraţilor Imperiului Bizantin, anii 787-1453” şi „Lista patriarhilor 
Constantinopolului, anii 787-1453”. În acest interval de înflorire şi 
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decadenţă al Imperiului Bizantin se disting astfel figuri importante de 
teologi şi părinţi ai Bisericii, precum: Teodor Studitul, Fotie, Leon Isaurul, 
Suidas, Simeon Metafrastul, Nichita Stithatul, Ioan Mavropoulos, Ioannis 
Italos, Nichifor Gregoras, Varlaam de Calabria, Sfântul Grigorie Palama sau 
Sfântul Nicolae Cabasila. 
 Vom stărui în cele ce urmează asupra celor mai importanţi 
reprezentanţi ai perioadei isihaste. În acest sens, autorul face mai întâi o 
scurtă prezentare a specificului teologiei isihaste, articulate în special pe 
gândirea Sfântul Grigorie Palama, ca principal exponent al acestei direcţii 
de spiritualitate şi asceză. Aflăm astfel că termenul de „isihasm” se defineşte 
prin „isihia” şi înseamnă „linişte”. Acest curent se referă „la călugării care 
trăiau ca pusnici, în asceză riguroasă, în tăcere şi contemplare, mai ales la 
Athos. Metoda isihaştilor cerea ca ochii să fie sustraşi de la orice le-ar 
distrage atenţia, pentru ca gândul omului să se concentreze la rugăciune. 
Ochii nu erau închişi, ci erau deschişi, ca să poată vedea lumina 
dumnezeiască. Bărbia era aplecată în piept. Se rostea continuu rugăciunea: 
Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!, în funcţie de respiraţie. 
Rugăciunea orală devenea mintală şi apoi cobora în inimă, ajungând 
rugăciunea inimii” (p. 169).  
 Isihaştii au fost greu încercaţi în perioada Sfântului Grigorie Palama. 
Eliberat de încercările politice şi de disputele doctrinare, isihasmul s-a 
întărit prin teologia energiilor necreate, dezvoltată ca specific al scrierilor 
palamite. Din această bogăţie s-au adăpat mai târziu ucenicii Sfântului 
Părinte: Nil Cabasila, Nicolae Cabasila şi Simeon al Tesalonicului. Între 
adversari săi, autorul menţionează cu numele pe: Nichifor Gregoras, Prohor 
Kidones şi Constantin Armeanopol (p. 170). După o prezentare sintetică a 
vieţii şi operei Sfântului Părinte, pr. Constantin Băjău oferă o serie de 
informaţii despre caracterul apologetic al teologiei palamite. „În disputa 
dintre Grigorie Palama şi Varlaam se pornea de la lumina necreată a lui 
Dumnezeu şi se ajungea la dezbaterea dintre fiinţă şi lucrarea lui Dumnezeu. 
În disputa cu Akindin, drumul parcurs era cel invers, dar cu acelaşi rezultat. 
Ca final al disputei cu Akindin, acesta este nevoit să se recunoască înfrânt. 
În faza a treia, Grigorie Palama îl înfruntă pe Nichifor Gregoras. Nichifor 
încerca să evite confruntarea directă cu Grigorie Palama şi a cerut 
convocarea unui sinod, ţinut la Constantinopol, în mai 1351, la palatul 
Vlaherne ... Grigorie susţine cu tărie distincţia dintre fiinţa şi lucrările lui 
Dumnezeu, cu argumente patristice şi din hotărârile Sinoadelor precedente” 
(p. 174).  
 Un specific loc aparte în teologia palamită îl are de asemenea 
termenului de theosis (îndumnezeire). Felul în care este folosit de Sfântul 
Grigorie Palama „pentru orice lucrare divină nu duce la deism, sau la 
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compoziţie în dumnezeire, ci explică dreapta credinţă” (p. 174). Prin 
urmare, în calitate de sintetizator al teologiei energiilor necreate şi harului 
dumnezeiesc, Sfântul Părinte se face, prin întreaga sa lucrare mărturisitoare 
şi jertfelnică, un veritabil apologet al Ortododoxiei, în raport cu „spiritul 
raţionalist al scolasticii apusene”. „Meritul excepţional al acestui teolog 
isihast este că a exprimat Tradiţia Bisericii, după care Dumnezeu nu este o 
esenţă impersonală, ci un Dumnezeu viu, personal, ce vine spre om şi îl 
ridică pe acesta până la contemplarea luminii Sale” (p. 184).  

În concluzie, suntem îndreptăţiţi să spunem că aceste două lucrări, 
semnate de pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău, aşează o valoroasă 
contribuţie la activitatea teologică a Bisericii Ortodoxe pe plan naţional, 
remarcându-se prin prospeţime, elan, consistenţă şi acrivie. Ele împlinesc 
totodată o necesitate didactică, oferind o mai bună posibilitate de orientare 
pentru studenţii, masteranzii sau doctoranzii facultăţilor de teologie. 
Bibliografia este adusă la zi, primând în special referinţele în limba română. 
Nu în cele din urmă, socotim că meritul celor două apariţii editoriale este 
considerabil în domeniul literaturii patristice, confirmând încă odată 
experienţa, devotamentul şi dragostea autorului pentru studiul Sfinţilor 
Părinţi. 

 
(Arhid. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE)1 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 




