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PASTORALE 

 
Pastorală la Învierea Domnului nostru 

Iisus Hristos  
 
 

† DR. IRINEU 
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU 
ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ŞI 

MITROPOLITUL OLTENIEI, 
 
 

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, 
PREACUCERNICULUI CLER 

ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI 
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU, 
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI 

 
 

„Îngerul a strigat celei pline de dar:  
Curată Fecioară, bucură-te;  

Şi iarăşi zic: bucură-te, căci Fiul tău a înviat  
a treia zi din mormânt  

şi pe morţi i-a înviat; popoare veseliţi-vă!”  
 

 
Preacuvioşi Părinţi, Preacuvioase Maici şi Preacucernici Părinţi, 

Iubiţi credincioşi şi credincioase, 
 

Aceste cuvinte de îndemn duhovnicesc ale îngerului, pe care le auzim 
cântându-se în sfintele noastre biserici cu prilejul acestui mare praznic, ne 
cheamă pe toţi la întâlnirea sfântă şi mântuitoare cu Însuşi Cel înviat, 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acesta, Domnul Slavei, pentru noi oamenii 
şi pentru a noastră mântuire a răbdat patimile cele înfricoşătoare, crucea cea 
de viaţă dătătoare şi a înviat a treia zi după Scripturi. Taina Învierii Lui ne 
pune în lumină iubirea Sa nesfârşită faţă de om şi faţă de întreaga creaţie. 
Sfântul Evanghelist Ioan, copleşit de măreţia iubirii Tatălui ceresc, spune că 
„atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca 
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oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”.1 Iată de ce 
sărbătoarea de astăzi este mai întâi de toate praznicul iubirii negrăite a lui 
Dumnezeu pentru noi şi pentru a noastră mântuire. Căci, Fiul lui 
Dumnezeu Cel veşnic S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om, pentru ca apoi prin Jertfa Sa 
de pe cruce şi prin Înviere să dăruiască oamenilor, păcătoşi şi muritori, 
iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.  

 
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 

 
Mântuitorul Hristos, precum din pântecele Fecioarei Maria S-a 

născut, lăsându-i fecioria nestricată, tot astfel a înviat, biruind moartea şi 
surpând puterea ei. El a lăsat în mormânt giulgiurile singure, dar a ridicat la 
viaţă pe strămoşii noştri. Adam a urmat pe Domnul în înviere şi Eva a venit 
şi ea la viaţă. Strămoaşa mulţumeşte astăzi Fecioarei Maria, iar tot pământul 
cade în genunchi înaintea Domnului, cântând cu glas de biruinţă: „Hristos a 
înviat!” În această prăznuire divină: „Eva şi-a ridicat ochii din iad şi s-a 
bucurat, căci Fiul fiicei sale, Fecioara Maria, a venit ca un Vindecător al 
vieţii, ca s-o ridice pe mama Maicii Lui la cele de sus. Binecuvântat să fii 
Pruncule, Care ai zdrobit capul şarpelui şi ne-ai ridicat din moartea în care 
eram aruncaţi!”.2 Deci, datorită măreţiei şi binefacerilor Sale, Mântuitorul 
Hristos ne oferă astăzi Învierea Sa, Praznicul praznicelor şi Sărbătoarea 
sărbătorilor, care întrece toate sărbătorile. Căci aşa precum soarele întrece 
stelele în strălucire şi Învierea este cu adevărat mai plină de lumină, nu doar 
pentru serbările pământeşti, ci şi pentru sărbătorile care-L prăznuiesc pe 
Mântuitorul Hristos.3 

Desigur, Învierea Mântuitorului Hristos depăşeşte puterea noastră de 
înţelegere. Cântările pascale explică acest eveniment unic, zicând: 
„Pogorâtu-Te-ai în cele mai de jos ale pământului şi ai sfărâmat 
încuietorile cele veşnice, care ţineau pe cei legaţi, Hristoase, iar a treia zi, 
ca şi Iona din chit, ai înviat din mormânt”.4 Sfântul Ioan Damaschin, 
referindu-se la acest moment, zice: „Păzind peceţile întregi a înviat din 
mormânt, Cel Ce n-a stricat cheile Fecioarei prin Naşterea Sa şi ne-a 
deschis nouă uşile raiului”. Deci, dacă „Îngerul mai înainte de zămislirea 
Domnului, a grăit celei pline de daruri: Bucură-te! Tot un înger, la Învierea 
Lui, a răsturnat piatra slăvitului Său mormânt. Acela, în locul întristării, 

                         
1 Ioan 3, 16. 
2 SFÂNTUL EFREM SIRUL, Imne la Naştere VIII. 
3 SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL, Predică la Paşte, 45, PG. 36, 624. 
4 Penticostar, Canonul Învierii, Cântarea a VI-a, Glasul I. 
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semne de bucurie a vestit; iar acesta, în locul morţii, pe Stăpânul Cel 
dătător de viaţă ne-a propovăduit. Pentru aceasta, strigăm: Făcătorule de 
bine al tuturor, Doamne, slavă Ţie!”.5 Ca atare, Domnul, precum S-a născut 
dintr-o Fecioară curată, neispitită de nuntă, tot aşa a înviat dintr-un mormânt 
unde nimeni n-a fost pus şi fără a-l deschide. Cum constatăm: o taină 
dumnezeiască a fost Naşterea Sa din Preacurata Fecioară Maria şi o taină 
dumnezeiască a fost Învierea Sa din morţi. Şi, de asemenea, în acelaşi fel 
tainic a intrat la ucenicii Săi prin uşile încuiate şi a stat în mijlocul lor.6 

 
Iubiţi părinţi, fraţi şi surori 

 
Pentru că vorbim despre moarte şi înviere trebuie să înţelegem că 

spaima de moarte a omului nu este un lucru cu totul natural, ci s-a produs ca 
un fenomen contrar firii noastre, ca o slăbire a comuniunii omului cu 
Dumnezeu, Izvorul vieţii. Teoriile de astăzi referitoare la distrugerea 
întregului om prin moarte ascund neînţelegerea păgânilor cu privire la 
valoarea persoanei umane. Orice om este o realitate unică, un semn unic al 
iubirii lui Dumnezeu şi rămâne ca mărturie unică a creaţiei Sale. Dumnezeu 
nu poate uita în veci pe cineva şi dacă nu-l poate uita îl şi menţine pe fiecare 
veşnic în existenţă. Deci, fără să ne anuleze libertatea noastră ca persoane, 
noi rămânem într-o legătură intimă cu Mântuitorul Hristos. În felul acesta ne 
mărturisim dependenţa noastră faţă de Dumnezeu şi suntem într-un dialog 
cu El, chiar dacă uneori nu răspundem la chemarea Lui. Desigur, în virtutea 
acestei raţiuni, dovedim prin însăşi viaţa noastră că Învierea Mântuitorului 
Hristos este absolut necesară pentru noi. În felul acesta intrăm prin Învierea 
Domnului în zarea de lumină şi de viaţă infinită a Împărăţiei cerurilor în 
care ne vom afla deplin la a doua venire a Lui, când va veni să judece viii şi 
morţii.  

Fireşte, Domnul este şi Judecătorul nostru, răsplătind pe cei ce au 
vieţuit după învăţătura Lui şi s-au asemănat cu El prin fapte bune. Scrierile 
duhovniceşti ne vorbesc mult despre această cercetare a vieţii noastre de 
aici. Un Părinte bisericesc spunea: „luptă-te să iei arvuna mântuirii în chip 
ascuns înlăuntrul inimii tale ca în vremea ieşirii să nu afli tulburare şi 
spaimă neaşteptată”. Astfel, numai păstrându-ne în lumina Învierii 
Mântuitorului Hristos, vom moşteni Împărăţia cerurilor şi ne vom bucura de 
„cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au 
suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”.7 De asemenea, 

                         
5 Penticostar, Duminică la Utrenie, Glasul II, stihire la Laude. 
6 Ioan 20, 19. 
7 I Corinteni 2, 9. 
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acolo vom vedea că lucrurile nu vor mai fi dependente de persoane, ci vor 
avea o formă nouă plină de iubirea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului şi a 
sfinţilor Săi.   

 
Preaiubiţi părinţi, credincioşi şi credincioase 

 
Sfânta Evanghelie, cum am auzit, vorbind despre Învierea 

Domnului, începe cu drumul femeilor spre mormânt, în zorii zilei de după 
sâmbătă. Femeile merg împreună cu Maica Domnului la mormânt, pentru a 
cinsti după cuviinţă trupul Domnului, dar îl găsesc deschis şi gol. Un înger 
le spune: „Nu vă temeţi! ... Mergeţi degrabă şi spuneţi ucenicilor Lui că S-a 
sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi 
vedea”.8 Cuvintele: „nu vă fie frică”, „nu vă temeţi” încurajează pe femeile 
mironosiţe să-şi deschidă inima pentru a primi această veste. Deci, mergând 
la Sfinţii Apostoli, ele aveau să găsească pe aceştia risipiţi şi cu credinţa 
slăbită şi împuţinată. Însă, deîndată ce femeile le-au comunicat vestea cea 
minunată a Învierii, deşi părea incredibilă, aceştia au revenit ca de la 
întuneric la lumină, crezând că Mântuitorul a înviat, aşa cum El Însuşi a 
prezis. 

Galileea, despre care vorbeşte Mântuitorul, este locul primei chemări 
la apostolat a ucenicilor, unde începuse totul! Cu câtva timp în urmă, pe 
malul lacului, Domnul i-a chemat la apostolat şi ei au lăsat toate şi l-au 
urmat.9 Acum, El Se întoarce în Galileea pentru a rememora totul, pornind 
de la cruce la Înviere, fără frică şi fără teamă. Deci, Mântuitorul ia totul de 
la capăt pentru a pune un nou început care să aibă o nouă temelie, aceea a 
iubirii depline faţă de El şi faţă de Învierea Sa din morţi. 

Desigur, dacă pentru Sfinţii Apostoli a fost nevoie de o reîntoarcere 
în Galileea, şi pentru noi este valabilă această refacere a drumului nostru. Ca 
şi pentru Sfinţii Apostoli, şi pentru fiecare dintre noi există o „Galilee” la 
începutul drumului nostru cu Mântuitorul Hristos. A merge în Galileea, 
adică a veni la Biserică, înseamnă ceva frumos, înseamnă pentru noi a 
redescoperi Botezul nostru ca izvor viu, a lua putere înnoită de la rădăcina 
credinţei noastre şi a trăirii noastre creştine. Ca atare, a ne întoarce la 
Biserică înseamnă înainte de toate a ne întoarce acolo, la acel loc plin de 
căldură în care harul lui Dumnezeu ne-a atins la începutul vieţii noastre 
creştineşti. De la acea scânteie putem să aprindem focul credinţei pentru 
astăzi, pentru fiecare zi, şi să ducem mai departe căldură şi lumină 
generaţiilor următoare. De la această lumină a Învierii se aprinde în sufletele 

                         
8 Matei 28, 5. 
9 Matei 4, 18-22. 
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noastre o bucurie smerită, o bucurie care nu dispreţuieşte durerea şi 
disperarea nimănui, o bucurie bună şi blândă. 

Este adevărat că pe lângă această bucurie a Învierii mai există şi 
chemarea de a urma pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi de a participa la 
viaţa Bisericii Lui în lume. În acest sens, când El trece pe drumul vieţii 
noastre, ne priveşte cu milostivire, ne cere să-L urmăm şi să ne întoarcem la 
Biserica Lui. El doreşte să recuperăm drumul pierdut şi să ne aducem 
aminte de acel moment în care ochii noştri s-au intersectat cu ochii Lui, 
momentul în care ne-a făcut să simţim că suntem copiii Lui şi că ne iubeşte. 
Astăzi, în această noapte sfântă, fiecare dintre noi se poate întreba: de fapt 
care este Biserica mea? Mi-o amintesc? Am uitat-o? Da, se poate să fi uitat-o, 
dar ea este aici şi Mântuitorul ne aşteaptă să venim permanent în ea. Poate 
am mers prea departe pe drumuri şi cărări lăturalnice care ne-au făcut s-o 
uităm, dar acum ne-am dat seama de adevăr şi ne rugăm Lui: „Doamne, 
ajută-ne şi ne întăreşte să nu ne mai fie frică să ne întoarcem la Biserica Ta 
şi la Tine”. Tocmai pentru aceasta, sărbătoarea Învierii Domnului are un 
mesaj clar: trebuie să ne întoarcem din drumul nostru străin pentru a-L 
vedea pe Mântuitorul înviat şi a deveni martori ai Învierii Lui. Nu este o 
întoarcere şi nu este o nostalgie după timpul trecut. Este o întoarcere la 
prima noastră iubire, pentru a primi focul pe care Domnul nostru Iisus 
Hristos, Cel înviat, l-a aprins în lume şi l-a adus tuturor, până la marginile 
pământului. 

Trebuie să dorim, aşadar, ca focul Învierii Mântuitorului Hristos să 
intre în viaţa noastră, iar pe El să-L simţim ca pe Părintele nostru, cu 
încredere, căci El este viaţa noastră! Dacă până acum am fost departe de El, 
să facem un mic pas spre El ca să ne primească în braţele Sale deschise. 
Dacă ni se pare dificil să-L urmăm, să nu ne fie frică, să ne încredem în El, 
căci este aproape de noi, El este cu noi şi ne va da pacea de care avem 
nevoie pentru a trăi aşa cum vrea El. Deci, să nu ne închidem în faţa noutăţii 
pe care Dumnezeu vrea s-o aducă în viaţa noastră! Suntem adesea obosiţi, 
dezamăgiţi, trişti, simţim povara păcatelor noastre, ne gândim că n-o să 
reuşim. Să nu ne închidem în noi înşine şi să nu ne pierdem încrederea. Nu 
există situaţii pe care Dumnezeu să nu le poată schimba în bine, nu există 
păcate pe care să nu le poată ierta, dacă ne deschidem Lui. 

Vă îndemnăm deci, în această noapte sfântă de lumină, invocând 
mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, prima care a văzut pe Mântuitorul 
Hristos înviat, să cereţi ca Domnul nostru Iisus Hristos să vă facă părtaşi de 
Învierea Sa. Să vă dea putere să renunţaţi la tot ce vă desparte de El şi de 
harul Său. Să regăsiţi credinţa ortodoxă care ne dă viaţă, ne transformă şi ne 
împlineşte în mod real. Să simţiţi bucuria familiei şi să vă amintiţi de 
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îndemnul Mântuitorului şi de cuvintele îngerului: „Bucuraţi-vă”!, bineştiind 
că tocmai această experienţă deschide larg inima la speranţa pentru viitor. 
 
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi 
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!”   

 
Vă îmbrăţişăm pe toţi cu iubire sfântă şi vă dorim să trăiţi aceste  

sărbători sfinte în pace şi bucurii! 
 

Al vostru în Duhul Sfânt, către Hristos Domnul rugător,  
cu părinteşti binecuvântări, 

  
† Dr. Irineu 

Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos  

 

† VARSANUFIE 
CU  DARUL  LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP  

AL RÂMNICULUI 
 

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! 
 
 

,,Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, 
zadarnică şi credinţa voastră” (I Corinteni 15, 14) 

 
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
Hristos a înviat! 
Iată că am săvârşit perioada postului şi am ajuns la sfârşitul celor 40 

de zile care sunt încununate de praznicul Învierii Domnului. Acest post nu a 
fost aşezat întâmplător înaintea acestei mari sărbători, ci el a fost gândit de 
Sfinţii Părinţi ca o pregătire pentru a înţelege şi a ne face părtaşi pe cât 
putem tainei Învierii Domnului. Mântuitorul Însuşi a postit 40 de zile înainte 
de a începe propovăduirea Evangheliei, dându-ne astfel exemplu, aşa cum 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur: ,,de aceea şi Iisus posteşte patruzeci de 
zile, ca să ne arate leacurile mântuirii”.1 

În urma pregătirii prin post şi rugăciune ne facem părtaşi luminii 
Învierii şi la rândul nostru vestim Învierea Domnului, devenind astfel 
mărturisitori ai Învierii Lui. 

Pe lângă faptul că toţi creştinii sunt mărturisitori ai Învierii 
Domnului, au fost şi martori direcţi ai Învierii Acestuia, martori ce au vestit 
această taină. Deşi numim martori ai Învierii pe femeile mironosiţe şi pe 
Sfinţii Apostoli fiindcă L-au văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos după 
Înviere, ei nu au participat la momentul exact al Învierii Domnului, căci 
Mântuitorul a trecut prin piatra de la uşa mormântului aşa cum a trecut prin 

                         
1 SFANTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, trad., introd., indici şi note de Pr. 
Dumitru Fecioru, col. PSB,  vol. 23, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 154. 
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uşile încuiate, când li S-a arătat Apostolilor după Înviere şi tot ce ştim 
despre taina Învierii aflăm de la Sfântul Apostol Pavel care spune că trupul 
Domnului supus putrezirii, prin Înviere s-a îmbrăcat întru neputrezire, trupul 
Lui muritor s-a îmbrăcat întru nemurire; trupul cel firesc s-a schimbat în 
trup duhovnicesc (I Corinteni 15, 44, 53); moartea a fost înghiţită de viaţă 
(II Corinteni 5, 4). Hristos o dată înviat din morţi, nu mai moare pentru că 
moartea nu mai are stăpânire peste El (Romani 6, 9). 

În iconografia ortodoxă, Învierea Domnului este reprezentată 
îndeosebi prin două scene ce ţin să arate această mare taină. Într-una din 
reprezentările iconografice ale Învierii Domnului, este înfăţişată pogorârea 
la iad a Mântuitorului şi ridicarea protopărinţilor noştri, Adam şi Eva, aşa 
cum reiese şi din cântările pascale: ,,Adam prin înşelăciune împiedicându-
se, jos s-a pogorât în prăpastia iadului; dar Tu, Cel ce eşti din fire 
Dumnezeu milostiv, Te-ai pogorât spre căutarea lui şi, pe umeri purtându-l, 
împreună l-ai înviat”.2 

Astfel, având în vedere că primii care au aflat de biruinţa 
Mântuitorului asupra morţii sunt protopărinţii noştri, Adam şi Eva, îi putem 
numi pe aceştia martori ai Învierii Domnului. 

Mântuitorul Iisus Hristos nu Se coboară în iad ca pedeapsă pentru 
păcat, fiindcă El nu a avut păcat, ci pogorârea Lui la iad ,,trebuie înţeleasă 
ca o apropiere specială a Sa de sufletele de acolo, pentru ca acelea care au 
pus în viaţa de aici prin credinţă o temelie a mântuirii lor să poată, prin 
această apropiere a lui Iisus de ele, să se înalţe la mântuire”.3 

Biruinţa lui Hristos asupra morţii are loc în momentul morţii 
Acestuia pe Cruce ,,aşadar, învierea ca fapt în adâncime şi în spirit s-a 
petrecut exact în momentul morţii şi moartea e premisa învierii trupului, 
această înviere cu trupul s-ar fi putut înfăptui îndată după moarte; dar, 
pentru ca moartea Lui să nu pară iluzorie oamenilor, a lăsat Trupul Său să 
zacă în mormânt trei zile şi în acest timp s-a coborât cu sufletul la iad”.4 

În aceeaşi icoană a pogorârii la iad a Mântuitorului, Acesta este 
reprezentat stând cu picioarele pe două uşi care sunt aşezate sub formă de 
cruce. Aceste uşi reprezintă uşile iadului care au fost sfărâmate de 
Mântuitorul Hristos. El a sfărâmat uşile iadului prin puterea dumnezeiască, 
căci El este în acelaşi timp Dumnezeu şi om. 

 Într-o altă reprezentare iconografică a Învierii Domnului sunt 
înfăţişate femeile mironosiţe care stau lângă mormântul Mântuitorului, iar 
                         
2 Penticostar, Duminica a VII-a după Paşti (a Părinţilor de la Sinodul I ecumenic), ediţia a 
V-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1936, p. 267. 
3 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ed. Omniscop, 
Craiova, 1993, p. 337. 
4 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Iisus Hristos..., p. 333. 
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îngerul le arată mormântul gol şi giulgiurile cu care a fost înfăşurat trupul 
Domnului. 

Cu toate că din Sfintele Evanghelii aflăm că primii martori ai Învierii 
sunt femeile mironosiţe care au venit la mormânt dis-de-dimineaţă ca să 
ungă cu aromate trupul Mântuitorului, totuşi nu ele sunt cele care L-au văzut 
primele pe Domnul Iisus înviat, ci aşa cum dau mărturie Sfinţii Părinţi, 
Maica Domnului este cea care L-a văzut prima pe Mântuitorul înviat.  

Una dintre cele mai vechi reprezentări ale icoanei Învierii ne prezintă 
lângă mormântul Domnului două femei cărora îngerul le arată mormântul 
gol şi giulgiurile, una dintre femei este îmbrăcată într-un veşmânt roşu care 
are pe el trei stele. Culoarea roşie este folosită în iconografia ortodoxă 
pentru veşmântul Maicii Domnului iar cele trei stele care arată întreita 
feciorie a Maicii Domnului:  înainte de naşterea, în timpul naşterii şi după 
naşterea lui Iisus Hristos.5 

Sfinţii Evanghelişti nu o menţionează pe Maica Domnului ca martor 
al Învierii, ci pe femeile mironosiţe şi pe Sfinţii Apostoli deoarece mărturia 
unei mame în favoarea fiului ar fi fost pusă sub semnul îndoielii şi nu ar fi 
fost primită de iudei. Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei spune: ,,După ce 
a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, au venit Maria 
Magdalena şi cealaltă Marie ca să vadă mormântul” (Matei 28, 1), astfel 
,,cealaltă Marie” este Maica Domnului. 

De altfel, este de neconceput că Maica Domnului care a stat tot 
timpul lângă Mântuitorul în timpul pătimirii Lui, iar în timpul Învierii Lui ea 
să nu fi fost prezentă. Despre faptul că Maica Domnului a stat aproape de 
Crucea Mântuitorului găsim mărturie în Sfintele Evanghelii, dar şi în 
scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul care spune: ,,atunci când a avut loc 
încercarea Domnului şi alte femei Îl însoţeau la Răstignire, ele stăteau 
departe, şi când L-au răstignit, de asemenea stăteau departe şi priveau. 
Însă cele două Marii iubeau mai aprins pe Domnul şi participau la 
neliniştile Maicii Sale preacurate şi la durerile ei, când vedeau îndrăzneala 
şi curajul cugetului ei, cât de aproape se găsea de Crucea Fiului ei”.6 

Aşa cum citim în Sfintele Evanghelii şi cum reiese şi din cuvintele 
de mai sus ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, Maica Domnului nu s-a 
despărţit de Mântuitorul în timpul Pătimirii Lui, ci a stat lângă El, suferind 
împreună cu El aşa cum îi proorocise dreptul Simeon că prin sufletul ei va 
trece sabie (Luca 2, 35).  

                         
5 Pr. prof. MIRCEA CHIALDA, Preacurata Fecioara Maria, Maica Domnului, în Studii 
Teologice, XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 330. 
6 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Viaţa Maicii Domnului, trad. şi postfaţă Diac. 
Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 87. 
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Maica Domnului nu s-a despărţit de Mântuitorul în timpul pătimirii 
Lui şi la fel a stat lângă mormântul Acestuia, cum ne arată Sfântul Maxim 
Mărturisitorul care spune: ,,dar Maica fără prihană nu se despărţea de 
mormânt, şi vedea şi auzea tot ce se petrecea şi se spunea. A văzut marele 
cutremur care i-a trezit pe cei ce dormeau dintru început, care a adormit 
străjile şi a rostogolit piatra şi mai apoi din nou trezirea străjilor şi intrarea 
lor în cetate. Toate acestea n-au putut să le vadă femeile care s-au dus şi 
care s-au întors mai apoi, dar fericita Maică a Domnului, robită de 
dragostea Fiului ei, şi care a rămas fără să se despartă de mormânt, a fost 
martorul ocular la toate acestea şi a văzut şi slăvita Sa Înviere”.7 

Fiind Maica lui Dumnezeu şi cea care Îl născuse pe Acesta se 
cuvenea ca tot ea să fie cea care Îl va vedea întâi pe Mântuitorul înviat: ,,de 
aceea, înaintea tuturor ea a primit vestea Învierii şi a fost socotită vrednică 
să vadă înaintea tuturor pe Domnul şi Fiul ei, vedenie dumnezeiesc de 
frumoasă şi piscul tuturor bunurilor dorite, şi a auzit vocea Sa dulce şi a 
crezut tuturor tainelor providenţei Sale, mai întâi pe cele ale Întrupării 
Sale, iar acum şi pe cele ale Învierii Lui”.8  

Aşadar, din analiza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii reiese că 
primul martor al Învierii Domnului a fost Maica Sa Preacurată, căci aşa cum 
ea a fost ,,uşa” prin care Mântuitorul a intrat în lume, se cuvenea ca ea să fie 
prima care-L va vedea pe Fiul ei înviat, ca Biruitor al morţii. 

Dintre femeile mironosiţe, cea care L-a văzut întâi pe Mântuitorul 
Hristos este Maria Magdalena. În Sfintele Evanghelii este descrisă întâlnirea 
Mariei Magdalena cu Domnul Iisus Hristos înviat. Din această întâlnire 
trebuie să reţinem următoarele aspecte: 

Maria Magdalena nu Îl recunoaşte pe Mântuitorul înviat ,,ea s-a 
întors cu faţa şi a văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus.” (Ioan 20, 
14). Acest lucru s-a datorat faptului că după Înviere Trupul Domnului a fost 
copleşit de lumina dumnezeiască, aşa cum s-a întâmplat şi pe Muntele 
Tabor în timpul Schimbării la Faţă. Acest lucru nu înseamnă că Trupul 
Domnului a devenit altceva după Înviere, ci trebuie să înţelegem că 
,,Învierea aşează pe Domnul într-o altă dimensiune, care nu mai poate fi 
percepută ca o realitate a lumii de jos. Mântuitorul, odată înviat şi 
proslăvit, este dincolo de realitatea sensibilă şi nu mai poate fi circumscris 
de nimeni şi de nimic. Numai dacă El vrea Se mai face cunoscut cuiva”.9 
Trupul Domnului înviat este acelaşi cu Trupul Domnului atunci când Acesta 

                         
7 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Viaţa ..., p. 88. 
8 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Viaţa ..., p. 88. 
9 † Prof. univ. dr. IRINEU POPA, Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, p. 614. 
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a fost răstignit, numai că după Înviere Trupul este copleşit de harul 
dumnezeiesc, dar fără ca Trupul Domnului să fie schimbat în altceva. 

 După ce Maria Magdalena Îl recunoaşte pe Mântuitorul înviat sau 
mai bine zis după ce Mântuitorul i Se descoperă, îi spune acesteia: ,,nu te 
atinge de Mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl Meu” (Ioan 20, 17).  
Mântuitorul îi spune acest lucru Mariei Magdalena nu fiindcă El S-ar fi 
întinat de atingerea ei, ci vrea să arate că de acum înainte cel ce vrea să se 
atingă de El, să se împărtăşească de El, trebuie să primească mai întâi pe 
Duhul Sfânt: ,,înainte de Învierea din morţi Domnul nostru trăia alături de 
cei drepţi şi de cei păcătoşi şi nu respingea pe nici unul dintre cei ce se 
apropiau de El […], dar, după ce a împlinit toată iconomia, a răbdat 
crucea şi moartea şi a înviat, a arătat că firea Sa e mai tare ca moartea, 
pentru aceasta de acum împiedică pe cei ce vin la El să se atingă de Sfântul 
Lui Trup, făcând din aceasta un chip al Tainei Împărtăşirii de El […] deci, 
Maria Magdalena nu s-ar fi oprit de la atingerea Trupului Său dacă 
umanitatea ar fi primit Duhul Sfânt”.10 

Deci şi noi, cei ce dorim a ne împărtăşi cu Trupul şi Sângele 
Domnului, trebuie ca mai întâi să ne pregătim prin post, rugăciune şi 
spovedanie şi numai după ce sufletul nostru s-a făcut sălaş al Duhului Sfânt 
să îndrăznim a ne apropia de Preasfintele Taine.   

Ce ar mai trebui să reţinem este că după ce Maria Magdalena Îl vede 
pe Mântuitorul înviat, tristeţea şi mâhnirea ei dispar şi sunt înlocuite de 
bucuria vederii lui Hristos cel înviat. Acest lucru ne arată că Mântuitorul 
Hristos a venit să elibereze pe om de robia păcatului şi a morţii, iar 
dezrobirea vine prin Învierea Domnului care a adus bucuria şi nădejdea 
vieţii veşnice. 

 
Dreptmăritori creştini, 
Dintre Sfinţii Apostoli, cei ce s-au încredinţat primii de Învierea 

Domnului sunt Apostolii Petru şi Ioan, care aşa cum aflăm din Sfintele 
Evanghelii, au alergat primii la mormânt după vestirea Învierii de către 
femeile mironosiţe. 

Sfântul Apostol Petru este cel care intră primul în mormântul în care 
fusese pus Hristos, şi vede ,,giulgiurile puse jos, iar mahrama, care fusese 
pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, 
într-un loc”(Ioan 20, 6-7), asemenea şi Sfântul Apostol Ioan vede 

                         
10 SFANTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, 12, 
nota 2160, traducere, introducere şi note Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în col. PSB, vol. 
41, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, pp. 792-793. 
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giulgiurile şi mahrama. Astfel, cei doi Apostoli deşi nu au văzut pe Domnul, 
ei s-au încredinţat de Învierea Acestuia. 

Apoi, Mântuitorul Se arată Apostolilor care stăteau ascunşi de frica 
iudeilor, intrând la ei prin uşile încuiate, arătând astfel că: ,,deşi are un Trup 
real, Mântuitorul Îşi arată în felul acesta puterea Sa dumnezeiască 
negrăită, care depăşeşte legile fizicii şi înţelegerea omenească”.11 

Mântuitorul Se arată ucenicilor Săi, dorind să-i încredinţeze pe 
aceştia deplin de Învierea Sa, arătându-le acestora ,,mâinile şi coasta Sa” 
(Ioan 20, 20). Mântuitorul face acest lucru deoarece ,,trupul înviat al 
Domnului, chiar făcut uneori vizibil, este atât de schimbat încât El trebuie 
să convingă pe ucenici de identitatea Lui, prin urmele Crucii”.12 Trupul 
Domnului înainte de Răstignire este acelaşi cu trupul Domnului după 
Înviere, dar după Înviere Trupul este transfigurat de lumina dumnezeiască, 
lumina Duhului Sfânt. 

Tot pentru a-i încredinţa pe Apostoli de realitatea Trupului Său, 
Mântuitorul le cere ceva de mâncare, nu pentru că I-ar fi fost foame, ci 
pentru a-i încredinţa deplin de realitatea Trupului Său, fiindcă acesta era aşa 
de cuprins de lumina dumnezeiască încât părea a fi duh deoarece ,,Trupul 
Mântuitorului rămâne după Înviere până la Înălţare în lumină şi va fi 
permanent copleşit de lumină după Înălţare”.13 Acest lucru arată că 
,,Domnul Iisus Hristos, deşi păstrează structura Trupului Său cunoscută de 
Apostoli, totuşi este cuprins de lumina slavei divine”.14 

În această atmosferă de bucurie a Învierii are loc trimiterea la 
propovăduire a Sfinţilor Apostoli, iar pentru aceasta primesc Duhul Sfânt, 
adică sunt hirotoniţi de Mântuitorul Hristos care ,,a suflat asupra lor şi le-a 
zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le 
veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-23). 

Deci, prin Taina Hirotoniei, care a fost instituită de Mântuitorul Iisus 
Hristos este transmis harul Duhului Sfânt la toţi episcopii şi preoţii până în 
zilele noastre şi astfel aceştia devin şi ei, ca Sfinţii Apostoli, mărturisitori ai 
Învierii Domnului. 

Martor al Învierii Domnului este şi Apostolul Toma, care nefiind în 
ziua Învierii alături de ceilalţi Apostoli atunci când aceştia îi spun: ,,Am 
văzut pe Domnul!” (Ioan 20, 25) el le răspunde: ,,dacă nu voi vedea în 
mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul 
cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 

                         
11 † Prof. univ. dr. IRINEU POPA, Iconomia plinirii..., p. 627. 
12 IBIDEM, p. 629. 
13 IBIDEM. 
14 IBIDEM. 
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20, 25). Răspunsul lui Toma nu este o dovadă a necredinţei lui în Învierea 
Mântuitorului fiindcă el ,,ştia că Domnul este Viaţa prin fire şi are puterea 
de a desfiinţa moartea şi stăpânirea stricăciunii […] el nu se putea îndoi că 
Domnul a înviat, dar avea şi el o dorinţă firească: să-L vadă pe Domnul şi 
să se încredinţeze deplin că a înviat”.15 

Apostolul Toma credea că odată ce a înviat Mântuitorul nu mai 
poate fi văzut cu ochii trupeşti, trupul dispărând iar locul lui fiind luat de 
duh. Prin pipăirea rănilor Mântuitorului, Toma şi ceilalţi Apostoli cred cu 
adevărat ,,că Trupul care a atârnat pe Cruce şi a gustat moartea a fost făcut 
viu de Dumnezeu”.16 

Faptul că Apostolii nu s-au încredinţat imediat de Învierea Domnului 
se datorează mai multor factori: în primul rând, ei erau cuprinşi de tristeţe şi 
frică, fiindcă nu înţelegeau deplin Scripturile, căci nu primiseră încă Duhul 
Sfânt; în al doilea rând, credeau că Mântuitorul va învia dar nu ştiau în ce fel 
se va petrece acest lucru. Toate cele enumerate arată că Apostolii ,,nu au 
fost oameni creduli şi sentimentali, căci ei au trecut printr-o analiză critică 
adevărul şi realitatea învierii, tocmai pentru că aveau conştiinţa că Învierea 
trebuie să fie piatra de temelie a creştinismului”.17 

 
Iubiţi fii şi fiice întru Hristos Domnul, 
Anul acesta a fost declarat de Sfântul Sinod drept Anul omagial al 

misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi anul comemorativ al Sfântului Ioan 
Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. 

Sfântul Ioan Gură de Aur şi păstorii de suflete din eparhii au fost şi 
ei mărturisitori ai Învierii Domnului, căci ,,vocaţia păstorilor de suflete 
(episcopi şi preoţi) şi a întregii Biserici se fundamentează pe mărturisirea 
Învierii Domnului”.18 

Prin vestirea şi propovăduirea Învierii Domnului a fost alungată 
tristeţea cauzată de moarte, a fost alungat întunericul păcatului şi viaţa 
pământească a primit un sens şi o finalitate în viaţa veşnică, care este 
promisă de Hristos nu numai sufletelor ci şi trupurilor. 

Iubiţi fii duhovniceşti, 
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim şi noi mărturisitori ai Învierii 

Lui, căci nu numai păstorii, episcopi şi preoţi, trebuie să o mărturisească, ci 
noi toţi cei ce suntem creştini suntem datori să o mărturisim ca fii ai 

                         
15 IBIDEM, p. 638. 
16 IBIDEM, p. 639. 
17 IBIDEM, p. 608. 
18 IBIDEM, p. 609. 
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Aceluiaşi Tată ceresc şi fraţi ai Domnului Iisus Hristos Cel înviat a treia zi 
din morţi. 

Vă reamintim, iubiţi părinţi, fraţi şi surori, că în Duminica a 3-a 
după Paşti, a Mironosiţelor, în ziua de 26 aprilie, vom prăznui ,,Aducerea 
Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica în Mitropolia 
Olteniei”, sărbătoare ce are o însemnătate deosebită pentru Arhiepiscopia 
noastră şi de aceea Vă îndemnăm să veniţi cu toţii ca să prăznuim şi să ne 
rugăm împreună Sfântului Ierarh Calinic, ca acesta să mijlocească pentru 
noi la tronul Preasfintei Treimi. 

 
Ne rugăm lui Dumnezeu ca sărbătoarea Învierii Domnului să aducă 

în casele tuturor bucurie, pace, sănătate şi mântuire, adresându-Vă totodată 
salutul pascal: Hristos a înviat! 

 
Al vostru către Hristos Domnul rugător,  

 
† VARSANUFIE 

Arhiepiscopul Râmnicului 
 
 
 



23 
 

Pastorală la Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos 

 
† NICODIM 

Din mila lui Dumnezeu, 
Episcop al Severinului şi Strehaiei 

 
Iubitului nostru cler, 

cinului monahal şi drept-credinciosului 
popor din Episcopia Severinului şi Strehaiei, 

har, pace, sănătate şi alese bucurii duhovniceşti de la Dumnezeu, 
iar de la noi părintească îmbrăţişare şi arhierească binecuvântare! 

 
 

Dreptslăvitori creştini, 
La deniile care s-au oficiat în Sfânta şi Marea Joi L-am văzut cu 

ochii minţii noastre pe Domnul Iisus Hristos batjocorit, scuipat, pălmuit, 
răstignit şi apoi, după ce Şi-a dat Duhul, pus în mormânt, iar acum trăim şi 
noi bucuria Învierii Sale din morţi.  

Sfântul Ignatie Teoforul L-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos 
asemenea multor ucenici. El a fost copilul pe care Domnul Hristos l-a luat în 
braţe şi a spus: „Adevărat zic vouă, de nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi 
precum pruncii nu veţi intra în împărăţia cerurilor” (Mt. 18, 3). Acest Sfânt 
Părinte, care în timpul serbărilor ţinute de împăratul Traian, în anul 107, 
după cucerirea Daciei, a fost sfâşiat de lei în arenele romane, spunea despre 
Domnul nostru Iisus Hristos că „a pătimit toate ca noi să ne mântuim. A 
pătimit cu adevărat şi a înviat cu adevărat. Eu Îl ştiu în trup şi după 
înviere”.1 Învierea Domnului Hristos din morţi „s-a făcut pentru cei muritori 
începătură a vieţii nemuritoare”.2 În felul acesta El, Hristos, „devine pacea 
noastră, Cel care a desfiinţat peretele despărţiturii şi a luat din mijloc ceea ce 
ne despărţea şi ne-a legat într-o unitate prin Duh”,3 după cum ne învaţă 
Sfântul Chiril al Alexandriei. Acest mare Părinte mai precizează că Domnul 
Iisus Hristos, „deşi S-a coborât între morţi, deşi a suportat furia nebună a 
iudeilor, pălmuirile şi ocările, nu face mare caz de aceasta şi pătimind pentru 

                         
1 SF. IGNATIE, Către smirneni, în col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (în continuare PSB), 
vol. 1, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 182-183. 
2 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Marele cuvânt catehetic, în col. PSB, vol. 30, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1998, p. 322. 
3 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Glafire la Facere, Cartea a IV-a, V, în col. PSB, vol. 
39, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1984, p. 133. 
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noi şi mântuind cele de sub cer, este mai degrabă plin de bucurie 
atotiubitoare şi obişnuită Lui”.4 

Această „bucurie atotiubitoare” pe care a arătat-o Domnul Hristos 
Cel Înviat din morţi a fost trăită cu emoţii ce nu pot fi descrise de Sfinţii 
Apostoli şi toţi cei care L-au văzut înviat din morţi. Pe apostoli - convinşi de 
realitatea Învierii şi foarte bucuroşi – moartea nu-i mai întrista. Marele 
învăţat Origen preciza că „atitudinea de mai târziu a ucenicilor Lui are o 
putere de dovedire cu totul sigură: cu primejdia pierderii vieţii, ei s-au dăruit 
cu totul unei propovăduiri pe care n-ar fi susţinut-o cu atâta tărie, dacă ar fi 
pus în circulaţie numai de la ei zvonul că Iisus a înviat din morţi. Ba, mai 
mult, conformându-se acestei învăţături, apostolii nu numai că au pregătit pe 
alţii să dispreţuiască moartea, ci ei înşişi au fost cei dintâi care au făcut-o”.5  

 
Iubiţi fii duhovniceşti, 
Timp de două mii de ani sărbătoarea Învierii din morţi a Domnului 

nostru Iisus Hristos a fost pentru fiecare slujitor al altarului cât şi pentru 
creştini un prilej de mare bucurie duhovnicească. Bucuria a fost adusă de 
realitatea Învierii Domnului Hristos, care devine garanţie a învierii noastre 
şi ni se oferă posibilitatea de a moşteni viaţa veşnică în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Această bucurie transmisă tuturor de Duhul Sărbătorii 
Sărbătorilor şi Praznic al Praznicelor este adânc întipărită în inimile 
credincioşilor. Despre această bucurie, tot Sfântul Chiril al Alexandriei 
scria: „Bucuria de El este 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?”.6 

Despre marea bucurie adusă de Hristos Cel Înviat, Părintele Dumitru 
Stăniloae scrie că: „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 de veci, cum nu ne-am bucura de Învierea Lui cu o bucurie 
mai mare ca oricare alta?”.7 

Bucuria se datorează lui Hristos, Arhiereul cel veşnic, despre care 
Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie că „murind, înviind şi înălţându-Se la 
ceruri şi şezând în trup la dreapta lui Dumnezeu-Tatăl ..., (a făcut) ca şi noi, 
                         
4 IBIDEM, p. 235-236. 
5 ORIGEN, Contra lui Celsus, Cartea a II-a, în col. PSB, vol. 84, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
p. 147. 
6 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în col. PSB, 
vol. 41, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 997. 
7 IBIDEM, p. 997, nota 1874. 
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murind, să nădăjduim sigur că vom învia şi vom vieţui o viaţă desăvârşit 
despărţită de toată moartea şi de toată coruperea şi ne vom înălţa la ceruri şi 
vom primi cinstea şi slava cea întru Dumnezeu şi Tatăl prin mijlocirea 
Fiului Însuşi şi petrecerea fericită şi veşnică împreună cu El”.8 

Bucuria noastră deplină se datorează Domnului Iisus Hristos, Care 
ne-a înnoit – scrie tot Sfântul Chiril al Alexandriei – „cale proaspătă şi vie, 
cum zice Pavel, neintrând în sfinte făcute de mâini, ci în cerul însuşi, spre a 
Se arăta feţei lui Dumnezeu pentru noi. Căci nu ca să Se arate pe Sine feţei 
lui Dumnezeu-Tatăl S-a suit Hristos. Căci era şi este şi va fi totdeauna în 
Tatăl şi în ochii Celui ce L-a născut, fiindcă El este Cel de Care Se bucură 
Tatăl totdeauna. Dar Cuvântul, neînvelit odinioară în umanitate, S-a suit 
acum pentru a Se arăta în mod neobişnuit şi minunat ca om. [...] Deci S-a 
arătat ca om pentru noi Tatălui, ca pe noi, cei ce am căzut de la faţa Lui 
pentru vechea neascultare, să ne aşeze iarăşi în faţa Tatălui. A voit, ca Fiu, 
ca şi noi să ne numim fii şi copii ai lui Dumnezeu pentru El”.9 Reţinem din 
cele spuse de Părintele alexandrin că de Fiul Se bucură Tatăl totdeauna. 
Părintele Stăniloae precizează că „Fiul este bucuria Tatălui. Oricine se 
bucură de cel care-l iubeşte. Cum nu S-ar bucura Tatăl de Fiul care-L 
iubeşte în mod suprem? Bucuria supremă este legată de existenţa supremă, 
iar existenţa adevărată şi bucuria de ea nu există fără comuniune”.10 

Se cuvine să reţinem faptul că Fiul Se arată Tatălui, după Înviere şi 
Înălţarea la ceruri, „cu o faţă omenească. Se vede calitatea Lui de Fiu şi prin 
faţa omenească. Urcă şi cu umanul la înălţimea dragostei Lui filiale faţă de 
Tatăl. Câtă valoare se dă prin aceasta umanului! Tatăl Se bucură de faţa 
omului ca de faţa Fiului Său”.11 

De asemenea, trăim bucuria şi cunoaştem că Dumnezeu a rânduit să 
fie transmisă „slava filiaţiei” întregului neam omenesc. În felul acesta, 
„toată faţa omenească este iubită acum de Tatăl ca faţă a Fiului Său. Omul 
devine fiu prin dragostea ce-o câştigă Fiul pentru umanitatea al cărui ipostas 
S-a făcut”.12  

Aşadar, din cele arătate, deducem că „numai prin umanitatea Fiului 
lui Dumnezeu cea înviată se poate intra în cer. Cei ce vor învia se vor face şi 
ei subţiaţi şi transparenţi, copleşiţi de lumina bunătăţii duhovniceşti, ca să 
intre în cerul creaţiei transfigurate”.13 În felul acesta, Hristos Cel Înviat, Cel 

                         
8 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, în col. PSB, vol. 80, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1983, p. 285. 
9 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan..., p. 835. 
10 IBIDEM, p. 835, nota 1584. 
11 IBIDEM, p. 835, nota 1585. 
12 IBIDEM, nota 1586. 
13 IBIDEM, p. 837, nota 1589. 
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care a spus „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 5-6), devine „cale” 
sau „uşă” prin care omul poate intra „în planul creaţiei îndumnezeite”, cum 
zice Părintele Stăniloae. 

Prorocul Ieremia vorbeşte şi el despre „cale” când afirmă: „Aşa zice 
Domnul: Opriţi-vă de la căile voastre, priviţi şi întrebaţi de căile cele de 
demult, de calea cea bună, şi mergeţi pe dânsa şi veţi afla odihnă sufletelor 
voastre” (Ieremia 6, 16). 

De asemenea, şi Isaia Prorocul prevesteşte pe Hristos, zicând: 
„Acolo va fi cale curată şi cale sfântă se va chema şi nu va trece pe acolo 
nimeni necurat şi nici nu va fi acolo cale întinată” (Isaia 35, 8). 

Referitor la această „Cale”, care este Hristos, marele nostru teolog, 
Părintele Stăniloae, vine cu următoarele precizări: „Hristos e calea spre care 
duc cărările proorocilor, sau scrierile lor. Hristos e cale ca Persoană, nu prin 
cuvinte, ca proorocii. Numai uniţi cu El ca Dumnezeu înaintăm tot mai mult 
spre desăvârşire. El este mereu cale şi mereu ţintă. [...] În creştinism nu 
învăţătura e calea, ci Hristos ca Persoană e calea. De aceea ne numim 
creştini, pentru că ne unim cu Hristos. [...] Hristos e şi model şi forţă care ne 
conduce spre ţinta adevărată şi veşnică a vieţii desăvârşite. El coboară la 
treapta în care putem să-L folosim ca model, urcând mereu mai sus pe 
măsură ce creştem în înţelegere şi putere. El e călăuza spre ţinta noastră 
interioară. Fără El nu ştim unde mergem, sau mergem spre moarte”.14 

Pentru a nu merge spre moarte veşnică este nevoie să ne apropiem de 
„încăperile dumnezeieşti” prin trei lucruri, şi anume prin lucrarea virtuţilor, 
prin dreapta credinţă şi prin nădejde. Pe acest drum sau cale ne învaţă şi ne 
ajută Domnul Hristos. Tot Părintele Stăniloae ne spune că „Hristos ne este 
cale pentru faptele bune, sau pentru virtuţi, ne este adevăr pentru credinţă, şi 
viaţă, prin nădejde, căci ne susţine prin nădejde viaţa de pe pământ şi ne 
asigură, prin ea, viaţa veşnică. [...] Existenţa noastră nu se poate susţine în 
veci fără El ca Adevărul absolut, fără Cel ce e Cale sigură şi Viaţa 
veşnică”.15 

 
Iubiţi credincioşi, 
Botezat în numele Sfintei Treimi, fiecare creştin este îndatorat să 

urmeze învăţătura şi, mai ales, „Calea” care este Hristos. A fi creştin cu 
adevărat înseamnă, după Sfântul Grigorie de Nyssa, a imita pe Dumnezeu. 
Creştinismul este, deci, o imitare a firii dumnezeieşti.16  

                         
14 IBIDEM,  p. 837, nota 1590. 
15 IBIDEM,  p. 839, nota 1591. 
16 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Epistola despre Sfânta Treime către mai marele doctorilor, 
Eustathie, în col. PSB, vol. 30, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 439. 



27 
 

Învăţătura propovăduită de Domnul Hristos, numită de Sfântul Pavel 
„luminare” (II Cor. 4, 4, 6), este limpede, clară şi concisă, fiindcă El nu a 
fost un sofist, ci cuvântul Lui a fost „puterea lui Dumnezeu”,17 cum zice 
Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful. 

Hristos Cel Înviat din morţi rămâne pentru noi un model vrednic de 
urmat în viaţa de zi cu zi. El ni S-a dat exemplu de vieţuire creştinească 
când ne-a poruncit: „Învăţaţi-vă de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima 
şi veţi afla odihnă sufletelor voastre” (Mt. 11, 29). 

Străduindu-se să împlinească învăţătura propovăduită de Hristos Cel 
Înviat din morţi, bunii creştini, care trăiesc în lume şi îşi duc crucea vieţii, 
pot şi ei să ajungă la iluminare şi îndumnezeire, asemenea nevoitorilor din 
mănăstiri şi sihăstrii. Sfântul Pahomie cel Mare, originar dintr-o localitate 
din Egiptul de Sus (Thebaida), fiind soldat în armata romană, a cunoscut, la 
vârsta de 20 de ani, pe creştinii dintr-un oraş numit Oxirintus. I-a văzut 
luminaţi, binevoitori şi plini de dragoste dezinteresată. Păgân fiind, dar curat 
sufleteşte, a rămas profund impresionat de felul ales de vieţuire al acestor 
creştini, de bunacuviinţă şi purtarea deosebită de cea a păgânilor. 
Admirându-i, a hotărât că, dacă se va întoarce nevătămat din bătălie, „se va 
face creştin şi va trăi viaţa în duh creştinesc”.18 Făgăduinţa a adus-o la 
îndeplinire. S-a botezat după ce a fost catehizat, a stat în mijlocul 
comunităţii timp de trei ani, ajutând pe cei nevoiaşi, apoi a mers ucenic la un 
anahoret cu numele Palemon, lângă care a trăit în ascultare, post şi aspră 
nevoinţă, timp de şapte ani. Prin rânduiala lui Dumnezeu, a construit o 
mănăstire în care a pus bazele vieţii de obşte.  

Se cuvine ca noi să ne punem întrebarea: Oare cum trăiau acei 
creştini care l-au impresionat şi zidit sufleteşte pe tânărul soldat Pahomie, 
născut în jurul anului 287, din părinţi păgâni? Cu siguranţă, aveau şi ei 
familii, greutăţi, şi mai ales necazuri pricinuite de păgâni. Reuşeau, însă, cu 
harul lui Hristos Cel Înviat, să fie pilde de vieţuire creştină. Răspunsul ni-l 
dă un alt mare avvă, un alt mare părinte egiptean, şi anume Sfântul Macarie 
cel Mare. El descrie într-una din omiliile sale viaţa creştinilor, ne redă un 
portret al creştinului autentic: „Acesta este semnul distinctiv al 
creştinismului, faptul că omul, oricât s-ar trudi şi oricâte fapte bune ar face, 
se comportă ca şi când n-a făcut nimic. Astfel, când posteşte, zice: N-am 
postit. Când se roagă: Nu m-am rugat. Când stăruie în rugăciune: N-am 
stăruit. Abia sunt la începutul exerciţiului şi al trudei, şi pe bună dreptate: 

                         
17 SF. IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOZOFUL, Apologia I, În favoarea creştinilor, în col. 
PSB, vol. 2, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 45. 
18 SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL, Rânduielile vieţii monahale, Ed. Sofia, Bucureşti, 
2002, p. 9. 
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chiar dacă este om drept înaintea lui Dumnezeu, este dator să zică: Nu sunt 
drept, nici n-am trudit, ci în fiecare zi sunt un începător. Dator este, de 
asemenea, ca în fiecare zi să fie animat de nădejdea, bucuria şi aşteptarea 
împărăţiei viitoare şi a izbăvirii, zicând: Dacă n-am fost izbăvit astăzi, voi fi 
izbăvit mâine. După cum, cel ce sădeşte vie – înainte de a începe truda – 
este plin de speranţă şi bucurie; îşi imaginează deja butucii, îşi închipuie 
recolta – (deci) înainte de a fi obţinut vinul – şi aşa se apucă de lucru, pentru 
că nădejdea şi aşteptarea îl dispun la trudă şi la multe cheltuieli din casa sa; 
şi după cum, cel ce zideşte o casă şi cel ce lucrează un ogor, la început 
cheltuieşte mult, în speranţa câştigului viitor, tot aşa şi dacă cineva nu este 
însufleţit de bucurie şi nădejde, dacă (nu zice): Voi obţine izbăvirea şi viaţa, 
nu poate să suporte necazurile, nici povara, nici să meargă pe calea cea 
strâmtă. Pentru că nădejdea şi bucuria, prezente în el, îl fac pe acesta 
(capabil) să trudească, să suporte necazuri şi să meargă pe calea cea 
îngustă”.19  

Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă pe creştini să fie pilde de 
vieţuire. El scrie: „Să facem din pământ cer, să arătăm păgânilor, aici pe 
pământ, de câte bunătăţi sunt lipsiţi ei. Când vor vedea că noi ducem o viaţă 
virtuoasă, vor avea în faţă chipul Împărăţiei Cerurilor. Când vor vedea că 
suntem blânzi, fără mânie, fără pofte urâte, neinvidioşi, nelacomi, când vor 
vedea că săvârşim numai fapte bune, vor spune: Dacă aici pe pământ 
creştinii au ajuns îngeri, ce vor fi după ce vor pleca din lumea aceasta? Dacă 
aici pe pământ, unde locuiesc ca nişte străini, sunt atât de strălucitori, cum 
vor fi când vor ajunge în patria lor? Aşa şi păgânii se vor face mai buni, iar 
cuvântul credinţei se va întinde nu mai puţin decât pe timpul apostolilor. 
Dacă apostolii au fost numai doisprezece şi au întors la credinţă oraşe şi ţări 
întregi, gândeşte-te la ce înălţime va ajunge credinţa noastră, dacă toţi am fi 
dascăli prin viaţa noastră virtuoasă. Nu îl atrage pe un păgân la credinţă atât 
de mult un mort înviat, cât un om care filozofează, un om virtuos. De un 
mort înviat se minunează, dar de la un om ca acesta câştigă. Minunea a fost 
şi a trecut; viaţa virtuoasă rămâne şi lucrează continuu în sufletul lui. Să 
avem, dar, grijă de noi înşine, ca să câştigăm şi pe păgâni”.20 

Cu aceste cuvinte de învăţătură pe care le aşez cu drag în inimile 
dumneavoastră, vă doresc tuturor sănătate, linişte, odihnă sufletească şi 
nenumărate bucurii duhovniceşti. Ori de câte ori furtuna deznădăjduirii 
viscoleşte sufletele noastre, să-L rugăm pe Hristos Cel înviat a treia zi din 

                         
19 SF. MACARIE EGIPTEANUL, Cele cincizeci de omilii duhovniceşti, în col. PSB, vol. 34, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 208. 
20 SF. IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, în col. PSB, vol. 23, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1994, p. 517. 
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morţi să ne ajute, şi, ca un bun „Cârmuitor”, să ne conducă la limanul cel lin 
al nepătimirii.  

Vă propun, în încheierea acestui cuvânt pastoral, să ne rugăm 
împreună, zicând: „Îndurate şi Milostive, Doamne Iisus Hristoase, Cel ce a 
treia zi ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre; ascultă rugăciunea 
noastră şi ia aminte la glasul cererilor noastre: Fă cu noi semn spre bine, 
povăţuieşte-ne pe calea Ta, ca să umblăm întru adevărul Tău. Veseleşte 
inimile noastre, ca să se teamă de numele Tău cel sfânt; că mare eşti şi faci 
minuni. Tu singur eşti Dumnezeu şi nu este asemenea Ţie între dumnezei, 
Doamne, puternic întru milă şi bun întru tărie, spre a ajuta şi a mângâia şi a 
mântui pe toţi cei ce nădăjduiesc întru numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh. Amin!”.  

 
Hristos a înviat! 
Al dumneavoastră părinte duhovnicesc, care vă doreşte să mergeţi cu 

bucuria Învierii pe „Calea” cea adevărată, care este Hristos Cel înviat. 
 
 

† NICODIM 

Episcopul Severinului şi Strehaiei 
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SCRISOARE PASTORALĂ LA  
ÎNVIEREA DOMNULUI 

 
 

„DE LA JERTFA MIELULUI  
LA DIVERSIUNEA IEPURAŞULUI” 

 
 

† SEBASTIAN 
cu darul lui Dumnezeu Episcop al Slatinei şi Romanaţilor, 

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, 
Iubiţi credincioşi şi credincioase, 
Sfintele Paşti constituie, fără îndoială, cea mai mare sărbătoare a 

creştinătăţii, fapt pentru care şi este precedată, în fiecare an, de o perioadă 
de pregătire specială, ce constă în post, rugăciuni şi slujbe bisericeşti 
deosebite – toate rânduite amănunţit în Triod – în vederea întâmpinării, aşa 
cum se cuvine, a măritului praznic al Învierii Domnului. 

Astfel, fiind sărbătoarea de referinţă a credinţei noastre, pe seama ei 
s-a scris multă teologie, s-au dezvoltat rânduieli liturgice speciale, a apărut o 
simbolistică sacră, s-a ţesut folclor şi, cum răul nu se lasă nici el prea mult 
aşteptat, au apărut şi diversiunile, în încercarea de a arunca în derizoriu 
însemnătatea unei sărbători ca aceasta. 

Între simbolurile Paştilor, lumea creştină a reţinut, mai ales, Crucea 
– ca mod de pregătire şi de „trecere” de la moarte la viaţă; Mielul – ca 
animal de sacrificiu prin excelenţă; şi Oul – ca simbol al regenerării şi 
perpetuării vieţii. Aceasta, întrucât crucea apare în icoana eliberării 
protopărinţilor Adam şi Eva din iad (adevărata icoană a Învierii în 
Ortodoxie) ca „suport” şi altar al mântuirii şi învierii, iar oul – ca cel ce nu o 
dată a fost asemănat planetei noastre, cu trimitere specială la renaşterea sau 
mişcarea lui ciclică – semn al renaşterii omului prin moartea şi Învierea lui 
Hristos. 

Cel mai întâlnit simbol al Paştilor, însă, de-a lungul veacurilor, a fost 
mielul. Acesta, cu inocenţa, candoarea şi supunerea sa, a constituit 
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totdeauna „simbolul primăverii şi al victoriei ciclice a vieţii asupra morţii”1 
şi a reprezentat principalul animal de sacrificiu nu doar în Creştinism, ci şi 
în Iudaism şi, chiar şi în Islamism. 

Astfel, mielul apare ca jertfă oferită de Abel încă de la începutul 
lumii (Fc. 4, 4). Apare, apoi, ca animal salvator, căci sângele său, cu care şi-au 
uns evreii pragurile şi uşorii caselor în Egipt, i-a scăpat pe aceia de moarte 
(Ieş. 12, 21-27). Cu un miel este asemănat Mântuitorul Hristos de către 
profetul Isaia în cartea sa (cap. 53, versetul 7) şi miei sunt numiţi, în general, 
şi israeliţii chemaţi să-I urmeze Domnului (Is. 40, 11). 

În Noul Testament, Domnul Hristos este atât „mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatele lumii” (In 1, 29), cât şi „Păstorul cel bun, Care Îşi 
pune viaţa pentru oile Sale” (In 10, 11). Oi sunt numiţi credincioşii în 
parabola oii celei pierdute (Lc. 15, 3-7) şi turmă cuvântătoare şi mieluşei cu 
prilejul iertării Apostolului Petru, după ce acesta s-a lepădat de Hristos (In 
21, 15-17). Apoi, alegând să moară chiar de Paştele iudaic, Domnul a 
„personalizat” mielul de pe altarele de jertfă ale Vechiului Testament, 
identificându-Se personal cu acesta şi devenind El Însuşi Jertfă pe altarul 
mântuirii universale a oamenilor.2 Este motivul pentru care Sfântul Apostol 
şi Evanghelist Ioan Îl numeşte pe Hristos MIEL, în Apocalipsă, de 28 de 
ori, prezentându-L fie ca Domn peste muntele Sionului (Ap. 14, 1), fie ca 
biruitor al morţii şi judecător al lumii (Ap. capitolele 5, 14 şi 19). 

În felul acesta mielul prefigurat, desăvârşit prin jertfa Domnului 
Hristos, a rămas simbolul suprem al Paştilor şi al Învierii noastre, preluat 
apoi atât în simbolistica incipientă a catacombelor romane, cât şi în 
iconografia creştină bizantină şi în cea apuseană, într-o identificare aproape 
perfectă cu Domnul Hristos, Cel jertfit de bunăvoie pentru noi.  

Dragii mei, 
După secole întregi, în care Hristos, „Paştele nostru”,3 a fost Mielul 

cel nevinovat şi „jertfa cea vie şi nejertfită”,4 omul secularizat a găsit cu cale 
să măsluiască şi acest simbol. Plictisit de prea îndelungata istorie a acestuia, 
pe care se vede că a resimţit-o mai degrabă ca pe o rutină plictisitoare, în loc 
să îi reconsidere continuu valoarea, omul astfel emancipat a urzit 
„schimbarea” – atât de comodă celor care nu pot iubi îndeajuns tradiţia, 
pentru a nu o înlocui, aşa, de dragul schimbării − dacă nu cumva a făcut-o 
ca pe o intenţionată diversiune. 
                         
1 VASILE PISTOLEA, Triptic pascal: Crucea, mielul, oul, Ed. Episcopiei Caransebeşului, 
2013, p 142. 
2 VASILE PISTOLEA, Sărbători religioase şi datini la români, Ed. Marineasa, Timişoara, 
2006, p. 236-237. 
3 Vezi Canonul Învierii, Cântarea a IV-a, stihira a II-a. 
4 Canonul Învierii, Cântarea a VI-a, stihira a III-a. 
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Este vorba despre cunoscutul, de acum, IEPURAŞ DE PAŞTI. 
Simbol inventat de către reformatorii protestanţi în anul 1867, ca o 
alternativă la tradiţia creştină,5 iepurele este stigmatizat în Vechiul 
Testament drept animal impur, iar în credinţele populare ca fiind demonic. 
Legat mai curând de magie, iepurele trece, în conştiinţa oamenilor, mai 
degrabă drept un animal malefic, caracterizat ca fricos şi simbol mai curând 
al fertilităţii excesive şi al lascivităţii, în oponenţă cu inocenţa mielului.  

Astfel, în pofida conotaţiilor negative ale trăsăturilor sale, şi, ca orice 
lucru „nou” şi „de import”, iepurele a înlocuit treptat mielul – socotit a fi un 
simbol prea învechit, prea anost şi, oricum, lipsit de reprezentativitate pentru 
spiritul nou al creştinismului acestuia de marketing, de astăzi. Aceasta arată, 
pe de o parte, oboseala noastră creştină, iar pe de alta constituie o diversiune 
perfidă, menită să zdruncine tradiţia sfântă, în lupta ei cu imaginaţia 
păcătoasă a omului modern. Este o diversiune din binecunoscuta serie a lui 
Moş Gerilă versus Moş Crăciun, a „colindului” comunist „Foaie verde 
portocală, noi suntem copii de şcoală….” în dispreţul tradiţionalelor colinde 
româneşti, precum şi din gama celorlalte găselniţe ieftine şi lipsite de 
parfumul revigorant al istoriei creştine. 

Aşadar, la un praznic ca acesta, vă invit pe toţi – cler şi popor − să 
devenim mai conştienţi de ceea ce este cu adevărat valoros şi reprezentativ 
pentru credinţa noastră, respingând instinctiv tot ceea ce constituie făcătură 
ori diversiune, anume construite în „laboratoarele” celor care nu văd cu ochi 
buni spiritul jertfelnic al creştinismului – fundamentat pe jertfa Mielului –, 
ci caută să îl compromită prin substituiri ca cea a iepurelui – în ciuda 
caracteristicilor sale binecunoscute. 

Folclorul are farmecul şi frumuseţea lui, demne de Istoria creaţiilor 
populare, ale Mitologiei şi ale Folcloristicii, dar aici se deturnează o 
simbolistică puternic ancorată în istoria, mentalitatea şi credinţa noastră, cu 
temeinice fundamente biblice, morale şi chiar dogmatice. 

Să ne iubim credinţa – aceasta care tinde să fie socotită astăzi, de 
către omul secular, tot mai periculoasă şi mai dăunătoare copiilor până la 
vârsta majoratului – şi s-o împărtăşim, cu certitudinea că ne poate fi raţiune 
de a fi a existenţei noastre, izvor de speranţă în mijlocul obstacolelor de tot 
felul, far călăuzitor în viaţă, liman şi cetate mântuitoare.  

Să preţuim învăţătura Bisericii noastre, istoria şi tradiţiile ei, 
conştienţi fiind că toate acestea au rodit şi s-au dezvoltat prin lucrarea 
înaintaşilor noştri sfinţi şi sub adumbrirea Duhului Sfânt, dar să învăţăm şi 
să ne apărăm de tot ceea ce ne-ar putea vătăma crezul nostru, morala, 

                         
5 VASILE PISTOLEA, Triptic pascal…, p. 222, apud JULIA MARIA CRISTEA, 
Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri…, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2007.  
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valorile noastre autentic creştine şi dragostea pentru tot ceea ce constituie 
tezaurul sacru al credinţei noastre.    

 
HRISTOS A ÎNVIAT! 

 
Al vostru de tot binele doritor, 

 
† SEBASTIAN 

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor 
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STUDII 
 

Perspectiva eshatologică a timpului mântuirii oamenilor în 
contextul veşniciei din punct de vedere ortodox 

 
 

Î.P.S. Acad. Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA1 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei 

 
Cuvinte cheie: eshatologie, mântuire, ipostas, Ortodoxie  
Keywords: eschatology, salvation, hypostasis, Orthodoxy  

 
Perspectiva eshatologică asupra timpului aduce în prim-plan statutul nostru 
de pelerini în această lume, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Nu avem 
aici cetate stătătoare”.2 În acest context timpul eshatologic al Împărăţiei 
este un timp al pocăinţei, al prefacerii minţii şi al modului de a fi al omului.3 

                         
1 Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova. 
2 Evrei 13, 14. 
3 Când vorbim despre timp trebuie să avem în vedere că există o deosebire totală între 
timpul mântuirii noastre şi timpul ciclic. Acesta din urmă este o expresie clară a neputinţei 
umanităţii căzute în păcat şi în moarte de a surprinde valoarea infinită a vieţii pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu. În societatea secularizată, ciclicitatea la care cheamă Nietzsche şi 
Feuerbach a devenit expresia aroganţei umane în faţa evidenţei şi a înfrângerii ireversibile a 
omului de către un sistem reductiv la acumularea plăcerii şi la evitarea durerii, după 
cunoscuta expresie a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Revelaţia divină însă în istorie şi 
Biserica Mântuitorului Hristos au combătut necontenit această tendinţă a umanităţii de a 
nega moartea şi Învierea. Sfânta Scriptură cheamă oamenii la pocăinţă şi la reiterarea 
valorilor nevăzute care guvernează viaţa, iar Sfinţii Părinţi (A se vedea FERICITUL 
AUGUSTIN, Cetatea lui Dumnezeu, XII, 10-20), continuă să arate că Dumnezeu dă 
oamenilor posibilitatea să se apropie de ele, oferindu-le darul Duhului Sfânt. Mircea Eliade 
va elabora o adevărată hermeneutică a timpului mitic recuperabil prin cult în religiile 
cosmice: eterna reîntoarcere din timpul corosiv al prezentului se poate face numai 
retroactiv, intrând într-o temporalitate ciclică. Această temporalitate este ambivalentă în 
comunitatea arhaică: repetiţia ciclică e reîntoarcere în paradisul originar. Omul primitiv 
percepe timpul ca pe clipa aurorală a creaţiei: imediatul recurge la cosmogeneză pentru a se 
restaura. Gestul demiurgic este repetat ciclic şi ritmic pentru a vindeca lumea de moarte, 
cerul se apropie de pământ.  
Nici timpul filosofic nu este departe de timpul ciclic, el este de cele mai multe ori o 
irealitate a cărei inconsistenţă duce spre moarte. În cultura greacă, timpul ca viaţă trecătoare 
a fost la început personificat fiind agent al cosmogoniei şi atotdevorator (E. ZELLER, A 
History of Greek Philosophy, trad. S. F. Alleyne, London, 1881, I, p. 468-469). Cât priveşte 
Eonul (αιων) acesta a însemnat la început, în accepţiunea nefilosofică, durata vieţii unui 
om. Parmenide nega naşterea în adevărata fiinţă şi de aici negarea distincţiilor temporale de 
trecut şi viitor în fiinţa şi simultaneitatea prezentului continuu. Aristotel va interpreta eonul 
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Tocmai în acest timp ne-a fost promisă de Dumnezeu mântuirea, deşi este 
un timp al încercărilor şi al mărturisirii pentru a ajunge la o jertfa plăcută lui 

                                                               
ca dăinuire nesfârşită: „eonul cuprinde întregul timp la infinit” (De coelo, I, 279a). 
Distincţia dintre timp şi eon apare explicită la Platon în Timaeus (37d). După filozof timpul 
este creat pentru a sluji de imagine a stării ideilor care nu au nici o geneză (IOANNIS E. 
ANASTASIOU, Temps et eschatologie chez les Peres grecs, în Temps et eschatologie, 
Données bibliques et problematiques contemporaines, Editions du Cerf, Paris, 1993, p. 84). 
Eonul este deci „modul de existenţă” al fiinţei după expresia lui Plotin (ENEADE III, 7, 4). 
Prin urmare, dacă Platon vede timpul ca pe o icoană a eternităţii al cărei sfârşit este marea 
ardere universală, Aristotel va fi cel care va comprima ideile în noţiunea de Θεος, 
Dumnezeu, sursa nemişcătoare a mişcării. Astfel, timpul în viziunea stagiritului era tot de 
natură relaţională şi derivativă, inseparabil de mişcare. Această sinteză aristotelică dintre 
eleatism şi heracliteism va duce la nemişcarea parmenidiană a Primului Mişcător şi 
subsecvent în curgerea heraclitiană a lumii vizibile, ceea ce înseamnă că cele patru 
elemente ale materiei sunt într-o permanentă mutaţie şi amestec. Acest raţionament îl 
determină pe Stagirit să definească prezentul (clipa) ca limită a două nefiinţe (Fizica IV, 
219a 24, în cartea lui JEAN YVES LACOSTE, Timpul – o fenomenologie teologică, Ed. 
Deisis, Sibiu, 2005, p. 9). Prin această afirmare a înlănţuirii clipelor, clipa însăşi primeşte 
calitate nu doar de hotar între două nefiinţe, ci ea e început al viitorului şi sfârşit al 
trecutului. Această consistenţă a clipei îi conferă o obiectivitate care va fi dezbătută în 
întreaga gândire antică (R. SORABJI, Time, Creation and the Continuum. Theories in 
Antiquity and the Early Middle Ages, London, 1983). 

Ideea unui timp circular a fost continuată de Stoici, pentru care fiecare ciclu al 
universului îşi urmează calea şi apoi este absorbit în focul originar. Astfel, sfârşitul unui 
ciclu este naşterea unui nou ciclu cosmic, orice moarte este naştere şi toate evenimentele 
ciclului trecut vor fi reconstituite în cel nou. Stoicii vor observa de asemenea dificultatea 
logică a ideii de prezent şi paradoxul timpului.   

Neoplatonismul este în sfârşit cel care va fundamenta ideea emergenţei ontologice 
şi a emanaţiei universale. Unicul inefabil al lui Plotin, deşi nemişcător, permite schimbarea 
şi timpul în domeniile sale inferioare. Fără să răspundă la întrebarea în ce ipostază a fiinţei 
emanate ia fiinţă timpul, Plotin consideră că zonele superioare ale fiinţei sunt neatinse de 
timp. El încearcă disperat să relaţioneze lumea temporală de cea veşnică prin procesul de 
degradare succesivă şi progresivă a fiinţei. Dar, această emanaţie, întrevăzută şi de Platon 
în conceperea de către el a lumii schimbătoare şi relative, ca imagine a ideilor 
neschimbătoare şi absolute, este concentrată în noutatea lui Plotin: conturarea ideii de timp 
ca măsură a schimbării. În acest context, timpul plotinian apare la al doilea nivel al 
emanaţiei din Fiinţă, împreună cu Sufletul Lumii, adică receptaculul sufletelor individuale. 
Împotriva acestor tendinţe şi încercări nereuşite ale timpului ciclic din gândirea elenistă au 
răspuns Sfinţii Părinţi care au afirmat cu precizie calitatea creată a timpului şi eternitatea lui 
Dumnezeu. Astfel ei au reuşit evitarea predestinării omului, printr-o complexă sinergie între 
har şi libertate în persoana umană. Aşa cum am văzut mai sus, libertatea nu se confundă cu 
liberul arbitru, ci este extensia omului spre Dumnezeu, vocaţia împlinirii chipului său divin 
prin asemănarea cu Dumnezeu şi temei al epectazei nesfârşite spre lumina necreată a 
Duhului Sfânt. Această viziune a libertăţii este cu neputinţă de susţinut fără a afirma 
existenţa şi lucrarea în lume a Învierii Mântuitorului şi a Împărăţiei lui Dumnezeu, care 
împlinesc şi desăvârşesc pe om. 
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Dumnezeu.4 Deci, pe de o parte putem vorbi de un timp al răbdării lui 
Dumnezeu, faţă de păcatele noastre,5 iar pe de altă parte de un timp al 
aşteptării lui Dumnezeu, deoarece El „stă la uşă şi bate”, aşteptând 
comuniunea noastră cu El.6 Faptul că Domnul ne aşteaptă şi ne apropie de 
El dovedeşte că El, prin timp, ne oferă o nouă înţelegere a eshatologiei, 
bineînţeles în cadrul unei vieţi noi pe care El a inaugurat-o odată cu venirea 
Sa în lume.7 Astfel, avem putinţa să înţelegem timpul ca un dar a lui 
Dumnezeu în care demnitatea umană este ridicată la cel mai înalt grad. În 
acest timp omul are posibilitatea să înainteze în comuniune cu Dumnezeu 
până dincolo de timp, în veşnicie.8 Prin urmare, dacă omul este conştient de 
                         
4 Ioan 16, 2. 
5 II Petru 3, 9. 
6 Apocalipsa 3, 20. 
7 În acest caz timpul reprezintă intervalul dintre chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul 
omului, spaţiu care arată că timpul trebuie interpretat personal şi înţeles în taina comuniunii 
dintre noi şi Dumnezeu. Rădulescu Motru, prin teoria personalismului energetic, face o 
distincţie între timp şi destin. El atribuie o caracteristică personalistă a destinului care se 
diferenţiază de un timp monoton, liniar şi opac la orice deschidere spre transcendenţă. 
Bineînţeles că nu trebuie înţeles destinul lui C. Rădulescu Motru ca fiind acel destin al 
lumii antice, caracterizat de zădărnicie şi fatalitate. Prin destin el înţelege un timp 
subiectivizat care leagă organic viaţa lăuntrică a omului cu evenimentele din univers. Mai 
mult, conceptul de „destin” utilizat de Motru arată dimensiunea transcendentă a timpului şi 
preeminenţa subiectivului faţă de obiectiv. După autorul nostru „Subiectivul nu mai apasă 
asupra destinului ca o meteahnă care îl face să apară ca nepotrivită cercetării ştiinţifice, ci 
subiectivul care se leagă de destin este doar un indiciu că destinul este mai adânc în suflet, 
de cum este timpul, şi ca atare mai concret şi mai primitiv. Destinul este mai subiectiv, faţă 
de timp; în consecinţă: mai legat de totalitatea sufletului omenesc, de cum este timpul. Mai 
legat fiind de totalitatea sufletească, raportul între el şi timp în ceea ce priveşte 
fundamentarea lor se inversează: nu din cunoştinţa timpului ne vom lămuri asupra 
destinului, ci din cunoştinţa destinului vom avea lămuriri asupra timpului”. 
8 Părintele Stăniloae consideră că timpul şi mişcarea fac parte din realităţile specifice 
creaţiei nedesăvârşite, fără ca acestea să fie văzute ca realităţi negative sau păcătoase, ci ca 
mediatori spre eternitatea lui Dumnezeu. Pentru a ne da mai bine seama de acest fapt, să ne 
gândim la importanţa înomenirii Fiului lui Dumnezeu, act prin care creaţia temporală este 
primită în eternitatea lui Dumnezeu. În acest cadru timpul este străbătut de iubirea 
dumnezeiască şi de lucrarea mântuitoare a omului prin jertfa crucii şi prin Învierea Fiului 
lui Dumnezeu înomenit.  

În mentalitatea impusă de tehnologia modernă timpul personal este aproape 
eliminat. Omul de astăzi, prin prisma unor măsurători cât mai exacte, pune timpul în slujba 
pragmatismului, şi prin urmare acesta îşi pierde semnificaţia de chemare divină spre 
mântuire. Dar timpul, ca o componentă a persoanei, este legat de viaţa concretă a persoanei 
umane, fără ca să se autonomizeze. Omul, ca să răscumpere vremea mântuirii sale, trebuie 
inevitabil să se deschidă către Dumnezeu şi către confraţii săi, adică să fie indisolubil legat 
de planul lui Dumnezeu, de mântuirea oamenilor şi de transfigurarea lumii. Numai 
înţelegând timpul în acest fel, omul se desăvârşeşte şi se deschide întru totul veşniciei. 
Psalmistul ne îndeamnă să ne rugăm lui Dumnezeu să ne înveţe „să socotim bine zilele 
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chemarea lui spre comuniune cu Dumnezeu şi spre veşnicie, atunci înţelege 
timpul ca şi chemare spre îndumnezeire şi evident spre sfinţire a timpului 
mântuirii sale. În acest context, timpul său este un timp al sfinţeniei cuprins 
în coordonatele eshatologice ale prezentului trăit în comuniune cu Duhul 
Sfânt. Tocmai de aceea sfântul este simbol al veşniciei prezente în timp, aşa 
cum era Melchisedec din Sfânta Scriptură, „fără tată şi fără mamă”, ca unul 
ce „n-are nici început zilelor, nici sfârşit vieţii”,9 pentru că a făcut din 
timpul prezent un timp la veşniciei. Aceste expresii scot în evidenţă faptul 
că Melchisedec şi-a depăşit propria condiţie pământească şi a ajuns la 
asemănarea cu Dumnezeu Cel veşnic, prin sfinţenie. Sfântul Grigorie 
Palama, spunând că omul sfânt ajunge la îndumnezeire prin har şi 
transfigurează timpul în veşnicie, afirmă de fapt că timpul îi devine „fără 
început şi fără sfârşit”. Deci, prin harul Duhului Sfânt omul se împărtăşeşte 
în timp de slava veşnică şi iese din firea sa, devenind din efemer, veşnic şi 
din om muritor, om nemuritor. Ca atare, omul ajunge să devină fiinţă 
eshatologică, aici şi în veşnicie, silindu-se să ducă o viaţă îngerească în lume 
şi pregustând dulceaţa vieţii veşnice încă de aici. Acest fel de viaţă 
duhovnicească, opusă unei atitudini pasive, are în vedere sfatul Sfântului 
Apostol Pavel adresat efesenilor: „Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, 
nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele 
rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia 
Domnului”.10 Sensul verbului „a răscumpăra” arată cât de mult omul trebuie 
să epuizeze toate mijloacele şi ocaziile pentru a scoate tot ceea ce este bun 
din acest timp pe care ni l-a dat Dumnezeu şi a-l folosi pentru mântuirea lui. 
Aşadar, credinciosul, când răscumpără vremea, intră în comuniunea infinită 
cu Dumnezeu şi trăieşte din plin perspectiva eshatologică a timpului său.  

Dar, Dumnezeu Creatorul, cum ne învaţă Sfânta Scriptură, dăruieşte 
întreg timpul creaturii Sale precum şi posibilitatea să dobândească veşnicia. 
Desigur, Cuvântul prin Care s-au făcut toate nu trece, ci e Cuvântul veşnic, 
„Cuvântul Domnului rămâne în veac”, cum spune Psalmistul. Astfel, 
Dumnezeu este legătura dintre timp şi eternitate. Fericitul Augustin spune: 
„Tu ne chemi, Doamne să înţelegem Cuvântul, rostit veşnic de Tine, şi prin 
Care toate lucrurile sunt rostite veşnic. Pentru că ceea ce a fost rostit nu s-a 
sfârşit, urmând alte rostiri, ci toate lucrurile deodată pentru totdeauna”.11 

                                                               
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înţelepciune” (Ps. 89, 14). Aşa că timpul omului 
de astăzi, cum spuneam, este raţionalizat şi industrializat, iar chemarea lui nu mai este nici 
măsurată şi nici înţeleasă. Deci, omul în timpul mecanicist este fără de timp al mântuirii, 
supus analizei ştiinţifice şi lipsit de orice fundament subiectiv. 
9 Evrei 7, 3. 
10 Efeseni 5, 16-17. 
11 AUGUSTIN, Confesiuni XI, 7, Desclée de Brouwer, Paris, 1962, p. 41. 
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Creaţia lumii apare prin Cuvânt, cum precizează Sfântul Ioan 
Evanghelistul : „Toate prin El s-au făcut şi fără de El nimic nu s-a făcut din 
ce s-a făcut”,12 ceea ce arată că facerea lui Dumnezeu este temeiul unei 
legături intime de iubire între creatura vorbitoare, rostitoare de cuvinte 
(rostrum – gură în limba latină) şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce este 
Începutul şi Rostul întregului univers. „În acest început Dumnezeule, 
continuă Augustin, ai făcut cerul şi pământul, în Cuvântul Tău, în Fiul Tău, 
în Puterea Ta, în Înţelepciunea Ta, în Adevărul Tău – In hoc principio 
fecisti, deus, caelum et terram, in verbo tuo, in filio tuo, in virtute tua, in 
sapientia tua, in veritate tua, miro modo dicens et miro modo faciens”.13 
Actualitatea istoriei integrale în gândirea eternă a lui Dumnezeu este în fapt, 
temeiul iubirii Sale personale pentru noi şi izvorul de sens al providenţei, ca 
grijă părintească pentru lume: „Anii Tăi sunt o zi, şi Ziua Ta nu e zilnic, ci 
astăzi, pentru că astăzi al Tău nu e urmat de mâine sau precedat de ieri. 
Astăzi al Tău e eternitatea, căci ai zis: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am 
născut. Tu ai făcut toate vremurile - anni tui dies unus, et dies tuus non 
cotidie, sed hodie, quia hodiernus tuus non cedit crastino; neque enim 
succedit hesterno. hodiernus tuus aeternitas: ideo coaeternum genuisti, cui 
dixisti: ego hodie genui te, omnia tempora tu fecisti”.14 Prin această dăruire, 
Dumnezeu primeşte de la oameni în timp un răspuns veşnic, prin care ei se 
dăruiesc total lui Dumnezeu, umplându-se în schimb de eternitatea Lui. 
Astfel, când Mântuitorul Hristos recapitulează istoria îi dă acesteia un sens 
adecvat mişcării spre veşnicie, dinamică împletită evident cu eshatologia ca 
prin ea să se concretizeze aşteptarea Lui. În felul acesta Fiul lui Dumnezeu 
înomenit, care poartă toate veacurile, dirijează timpul şi conduce lumea spre 
îndumnezeire, astfel că eshatologia, fiind prezentă în viaţa actuală, nu ţine 
atât de sfârşitul lumii, ci reprezintă fermentul care dospeşte aluatul istoriei. 
Desigur, ea nu marchează nici sfârşitul existenţei umane şi nici n-are în 
vedere evenimentele premergătoare parusiei, dimpotrivă ea se referă la 
transfigurarea lumii dincolo de timpul istoric, ca speranţă a oamenilor înspre 
viaţa creştină înduhovnicită, aptă pentru a fi vrednică de Împărăţia 
cerurilor.15 Aşa că eshatologia, ca sens al morţii şi al Învierii Domnului, 
reprezintă posibilitatea pe care Dumnezeu a dat-o omului în Duhul Sfânt să 
dorească după Dumnezeu şi după veşnicie. Omul în acest context are în sine 
această simţire duhovnicească prin care tinde mereu după Dumnezeu şi 
                         
12 Ioan 1, 4. 
13 Confesiuni XI, 9. 
14 Confesiuni, XI, 13, 16. 
15 Vezi şi MARTIN ANTON SCHMIDT, Temps et eschatologie chez les Peres latins, în 
Temps et eschatologie, Données bibliques et problematiques comtemporaines, Editions du 
Cerf, Paris, 1994, p. 101. 
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doreşte să se unească cu El în veşnicie.16 Când Mântuitorul a vorbit despre 
această taină a zis: ,,Adevăr, adevăr spun vouă: cel ce ascultă cuvântul Meu 
şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a 
mutat după moarte la viaţă”.17 Astfel oricine se nevoieşte prin credinţă şi 
fapte bune şi se împărtăşeşte cu Sfintele Taine, poate să depăşească timpul 
istoric şi să ajungă la înviere, primind încă de pe pământ arvuna acesteia, 
cum ne spune Domnul: ,,Adevăr, adevăr zic vouă: vine ceasul, şi acum este, 
când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor 
învia”.18 Dumnezeu, în atotştiinţa Sa, cunoştea de mai înainte că omul avea 
să cadă în păcat, aşa că a plănuit din veşnicie ca prin Fiul Său să-l ridice din 
stricăciune şi moarte, pe cel creat după chipul Său.19  Dar şi omul, la rândul 
lui, trebuia şi el să se despartă cu repeziciune de viaţa materială şi să se 
îmbrace în Hristos Cel nemuritor, căci altfel separarea sufletului de trup i-ar 
fi devenit înfricoşătoare. În slujba înmormântării se spune că sufletul are 
mare luptă când se desparte de trup: ,,Vai câtă luptă are sufletul când se 
desparte de trup! Vai, cât lăcrimează atunci, şi nu este cine să-l miluiască 
pe dânsul”.20 Tot în această slujbă se mai spune: ,,Plâng si mă tânguiesc 
când mă gândesc la moarte şi văd în morminte frumuseţea noastră cea 
zidită după chipul lui Dumnezeu zăcând: grozavă, fără mărire şi fără 
chip…”.21 Chiar Mântuitorul, ne spune Sfântul Chiril al Alexandriei, că a 
lăcrimat când l-a văzut pe Lazăr mort, nu din alt motiv, ci pentru că a văzut 
firea noastră ajunsă în această stare de degradare. Venind în Betania la casa 
Martei şi Mariei, Domnul a lăcrimat, El Care nu lăcrimează, căci pătimirea 
aceasta era proprie trupului, şi nu potrivită Dumnezeirii. Deci, Domnul 
lăcrimează, zice Sfântul Chiril, văzând pe omul făcut după chipul Său intrat 
în putrefacţie. De aceea, murind pentru noi, ca să ne izbăvim şi noi de 
moarte, El a îngăduit trupului Său să plângă puţin, deşi El era ferit de 
lacrimi, de orice durere, pentru firea Sa dumnezeiască. Iudeii socoteau că 
lăcrimează pentru moartea lui Lazăr, dar El lăcrima din milă pentru toată 

                         
16 Fericitul Augustin spunea într-una din meditaţiile sale: „Ne-ai făcut pentru Tine Doamne 
şi neliniştit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine”. Părintele Alexandru  
Schmemann spune că: ,,omul este o fiinţă care are forme, însă el are forme după 
Dumnezeu. În acest sens omul este un homo-sapiens, homo faber, însă îainte de toate un 
homo adorans, care-l vrea pe Dumnezeu” (La vie du monde, New York, 1963, p. 15-16). 
17 Ioan 5, 24. 
18 Ioan 5, 25. 
19 „Ca răutatea să nu fie fără de sfârşit, ci din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al 
părinţilor noştri, a poruncit amestecului şi împreunării acesteia şi acestei negrăite legături 
a Sa, prin vrerea Sa, cea dumnezeiască să se desfacă şi să se risipească…” (Molitfelnic, 
Rânduiala înmormântării mirenilor, Rugăciunea de iertare, p. 215). 
20 IBIDEM, stihurile glas 2, p. 209. 
21 IBIDEM, glasul 8, p. 211. 
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firea omenească, plângând nu numai pe Lazăr, ci cugetând la vechea 
întâmplare, când toată firea omenească a ajuns sub moarte, căzând cu 
dreptate sub pedeapsa aceasta.22 „Deşi lăcrima pentru Lazăr, fiind mişcat de 
milă pentru lacrimile multora, totuşi a cerut în oarecare fel Duhului Său să 
desfiinţeze, înainte de timp, moartea şi să învie pe Lazăr”. Domnul Se 
umple de milă în mod cuvenit, zice Sfântul Chiril, văzând corupt pe cel 
făcut după chipul Său, şi suspină pentru nenorocirile noastre. „Căci dacă 
n-ar fi lăcrimat pentru noi, subliniază Sfântul, nu s-ar fi desfiinţat lacrima 
mea şi dacă  n-ar fi dat firii noastre puterea să învingă foamea, n-ar fi 
îngăduit, din compătimire, trupului să se îndurereze până la lacrimă pentru 
a ne fi pildă nouă”.  

Aşadar, Fiul lui Dumnezeu ca ipostas al firii dumnezeieşti care s-a 
făcut şi ipostas al firii omeneşti, n-a ţinut aceste firi numai într-o alăturare 
exterioară, zice Părintele Stăniloae, ci a făcut uneori ca firea Lui omenească 
să biruiască anumite slăbiciuni ale ei (de exemplu foamea), alteori a lăsat-o 
să-şi manifeste aceste slăbiciuni într-un mod curat şi folositor (de exemplu: 
plânge din milă pentru oameni). În felul acesta El S-a arătat ca Dumnezeu şi 
în primul caz, şi în cel de-al doilea, ceea ce înseamnă că viaţa veşnică este 
rodul şi încununarea credinţei în Mântuitorul Hristos, şi aceasta nu vine 
altfel sufletului omenesc decât prin jertfa şi Învierea Lui. Prin urmare, 
numai în Domnul slavei este viaţa veşnică şi numai El ne-o comunică ca să 
biruim asupra morţii. Fiind, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu prin Care am 
fost creaţi, numai din El ne vine viaţa dumnezeiască, fără sfârşit, a existenţei 
noastre fericite în comuniune cu El. Dacă toţi înviem pentru Hristos, se 
înţelege de la sine că toţi înviem în Hristos, iar viaţa adevărată şi fericită nu 
este alta decât a vieţui fără sfârşit în iubirea veşnică a lui Dumnezeu. Ca 
atare numai în Domnul Cel înviat este Viaţa completă, infinită, El fiind cu 
adevărat Viaţa prin Sine, Care nu poate sfârşi niciodată. De asemenea, fiind 
Cuvântul Tatălui, prin Care ni se comunică viaţa divină la nesfârşit, într-un 
mod accesibil nouă, El înviază din morţi pe toţi cei din veacuri adormiţi. 
Chiar dacă şi sfinţii, care au primit făgăduinţele vieţii şi harul Sfântului Duh, 
                         
22 Moartea e cea mai cumplită tragedie pentru oameni, spune Părintele Stăniloae. Chiar 
Dumnezeu trăieşte mila pentru oameni din pricina ei. De aceea El Însuşi Şi-o însuşeşte 
pentru a o birui, sau intră în ea pentru ca noi să nu rămânem în ea. Ea chinuieşte pe om şi 
înainte de-a se produce. Hristos o asumă, o aşteaptă, o primeşte, dar nu rămâne în ea, ci o 
face trecere la viaţa veşnică fericită pentru Sine şi pentru cei ce se unesc prin iubire cu El şi 
cu ceilalţi. Moartea e biruită de iubire, de bucuria iubirii de Dumnezeu Cel iubitor de 
oameni. Iisus, plângând pentru moartea lui Lazăr, include în plânsul Său pe toţi oamenii, 
din milă pentru ei. Şi aceasta L-a făcut să ia moartea pentru ca s-o învingă. Moartea Lui e 
unită cu mila pentru oameni. Deci, datorită iubirii Lui nemărginite El trăieşte o durere 
îndoită, şi prin aceasta învinge moartea (SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la 
Evanghelia Sfântului Ioan ..., p. 522, nota 1414). 
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mor, moartea acestora însă nu le este decât un accident, căci Hristos Domnul 
le-a îngăduit puţin să moară, ca apoi să le dea harul învierii şi să-i urce 
imediat în slava Sa. În felul acesta, Dumnezeu Îşi manifestă dragostea Lui 
pentru noi, revărsându-se permanent în sufletele celor aleşi până la învierea 
de obşte. Întru final, la sfârşitul veacurilor, toţi cei care au crezut în El şi au 
împlinit poruncile Sale se vor bucura de toate bunătăţile cele gătite lor de la 
facerea lumii. Mântuitorul, spunând surorii lui Lazăr: „Chiar dacă va muri, 
va trăi”,23 nu desfiinţează moartea în veacul acesta, ci o lasă să acţioneze 
chiar şi împotriva celor credincioşi, dar numai ca un accident premergător 
transfigurării lor, de aceea şi zice: „Cel ce crede în Mine nu va fi nepărtaş 
de moartea trupului, dar nu va suferi din aceasta nici un rău, Dumnezeu 
putând face viu cu uşurinţă pe cel pe care vrea El să-l facă viu”.24 În atare 
caz, cel ce crede în Mântuitorul are în veacul viitor viaţa nesfârşită întru 
fericire şi totală nestricăciune, tocmai pentru că prin Învierea Sa suntem 
conduşi spre viaţa veşnică întru fericire, având siguranţa nezdruncinată în 
comuniune veşnică cu El în iubire. Sfântul Apostol Pavel vede în această 
iubire dovada credinţei şi a nădejdii întemeiată pe înviere, ca o experiere a 
iubirii lui Dumnezeu.  

Din cele prezentate constatăm că eshatologia creştină, izvorâtă din 
experienţa pascală, este zidită pe realitatea Învierii Mântuitorului Hristos şi 
a Înălţării Sale la ceruri. Această credinţă dinamizează omul şi-l 
impulsionează să se străduiască să trăiască încă de pe acum Împărăţia lui 
Dumnezeu.25 Evident, Dumnezeu este în afară de timp şi spaţiu, deoarece El 
este creatorul acestora. Este adevărat că Fiul Tatălui S-a făcut om în timp, 
dar El este dinainte de veacuri, fiind Făcătorul veacurilor împreună cu Tatăl 
şi cu Duhul. El nu poate fi cugetat ca fiind mărginit de timp, întrucât 
naşterea Lui din Tatăl este mai veche decât tot timpul şi dincolo de timp.26 

                         
23 Ioan 11, 25. 
24 Ioan 11, 26. 
25 J. MOLTMANN, Theologie der Hoffnung, Munchen, 1965, p. 174. 
26 Eminescu spunea în scrisoarea întâi despre această naştere astfel: „La-nceput, pe când 
fiinţă nu era, nici nefiinţă, Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă, Când nu s-ascundea 
nimica, deşi tot era ascuns... Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns. Fu 
prăpastie? genune? Fu noian întins de apă? N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o 
priceapă, Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază, Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi 
care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface, Şi în sine împăcată stăpânea 
eterna pace!... Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l Cum din chaos face 
mumă, iară el devine Tatăl!... Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, E 
stăpânul fără margini peste marginile lumii... De-atunci negura eternă se desface în făşii, De 
atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii... De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute 
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit, 
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit” (EMINESCU, Scrisoarea 1). 
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Deci, asumându-Şi în Ipostasul Său natura umană fără să o asimileze, pentru 
că El a creat-o capabilă de a fi făcută natură a Ipostasului Său, natura umană 
se poate bucura în timp şi dincolo de timp de energiile necreate ale fiinţei 
dumnezeieşti şi poate deveni în Fiul lui Dumnezeu înomenit fire a Lui, fiind 
înălţată şi îndumnezeită fără să fie prefăcută în altceva. Astfel, când vorbim 
că Fiul Omului Se bucură de toate cele dumnezeieşti, fără să înceteze de a fi 
om, înţelegem că Fiul lui Dumnezeu, prin această fire, Îşi asumă toate cele 
create, fără a înceta de a fi Dumnezeu. Deci, fiind deofiinţă cu Tatăl şi cu 
Duhul, El primeşte de la Tatăl fiinţa împreună cu Duhul, atât ca Ipostas 
divin, cât şi ca om, bineînţeles păstrând umanitatea în treapta ei cuvenită şi 
însuşindu-Şi împreună cu aceasta cele ale ei, pentru noi. Este adevărat că 
această taină, deşi este din veşnicie în planul lui Dumnezeu, totuşi ea nu s-a 
făcut cunoscută de la început, ci la plinirea vremii sau „în zilele de pe 
urmă”, adică în timpul nostru.27 Prin urmare, când Sfântul Ioan 
Evanghelistul zice că „era ca la ceasul al zecelea”,28 el vrea să arate că 
„ceasul al zecelea” simbolizează timpul apropiat de sfârşit, atunci când a 
sosit timpul venirii Mântuitorului Hristos. Însă odată ce Fiul lui Dumnezeu 
S-a înomenit a intrat şi veşnicia în timp şi tot atunci s-a arătat şi perspectiva 
timpului direcţionată spre veşnicie. Tot Sfântul Ioan Evanghelistul, vorbind 
despre prima minune a Mântuitorului, are dreptate s-o plaseze „în a treia 
zi”,29 deoarece această subliniere a timpului este foarte importantă pentru 
mântuirea noastră. Cum ştim această minune aminteşte de semnul venirii 
Fiului Omului şi de lucrarea Lui mântuitoare care a sosit, dar care se 
derulează în continuare până în ziua jertfei şi Învierii Sale şi mai departe 
până la a doua venire a Sa.30 Prin această venire Domnul uneşte dintr-o dată 
timpul mântuirii cu venirea la existenţă a omului, ambele lucrări operându-
se prin voia şi puterea Sa. Venind la nuntă, Mântuitorul sfinţeşte lumea şi-i 
dă tărie şi viaţă ca oricine să se nască, atât pentru viaţa aceasta dar şi pentru 
Împărăţia cerurilor. Este adevărat că „trecerea la existenţă”, are şi 
semnificaţia profundă de naştere unică şi singură, fără să lase în vreun fel să 
se înţeleagă că cineva ar fi existat mai înainte. Dimpotrivă, Sfântul Ioan 

                         
27 Ieremia 31, 34. 
28 Ioan l, 39. 
29 Ioan 2, 1-3: „în ziua a treia, s-a făcut nuntă în Cana Galileii. Şi era şi mama lui Iisus 
acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Lui la nuntă. Şi, isprăvindu-se vinul, zise mama 
lui Iisus către El: Nu au vin. Şi-i zise ei Iisus...”. 
30 La prima vedere venirea Domnului la nuntă pare să fi fost întâmplătoare, însă întrucât 
Domnul n-a venit la masă ca oricare altul, ci ca să săvârşească minunea prefacerii apei în 
vin şi ca să sfinţească începutul naşterii omului, expresia „să le pregătească de mai înainte 
harul”, spune Sfântul Chiril, ne lămureşte pe deplin misiunea Lui, aceea de a le face sfântă 
trecerea la existenţa fericită (SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu ..., p. 109). 
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Evanghelistul, subliniind faptul că raţiunea existenţei fiecărui om este numai 
Cuvântul lui Dumnezeu, ca raţiune unică, arată că „a treia zi” are înţelesul 
eliberării lumii de moarte şi de stricăciune, pentru care fapt Domnul a cinstit 
nunta prin prezenţa Sa, ca Unul Care este bucuria tuturor şi care eliberează 
naşterea de prunci de vechea tristeţe. Ca atare, Sfântul Apostol Pavel are 
dreptate când zice: „de e cineva în Hristos, e făptură nouă,” fiindcă: „Cele 
vechi au trecut, iată toate noi s-au făcut”.31 Mai mult, faptul că Maica 
Preacurată Îl chemă pe Fiul ei la obişnuita Lui bunătate, zicând: „nu au vin”, 
dovedeşte că ştie că stă în puterea Lui să facă tot ce ar voi, iar răspunsul Lui 
„Ce este Mie şi ţie, femeie? Încă n-a sosit ceasul Meu”,32 nu înseamnă că 
Domnul renunţă la misiunea lui mântuitoare.33 Apoi, din cuvintele 
Mântuitorului se mai arată că El este superior legilor ce domnesc în creaţie, 
legi pe care El le-a dat, prefacerea lucrurile contrar legilor firii lor fiind 
egală cu a le face din nou.  

Sfântul Chiril, prin cuvintele „a treia zi” mai arată că acest timp al 
minunii are şi un alt înţeles. „Nunta se săvârşeşte în a treia zi, adică în 
ultimele timpuri ale veacului acesta, căci numărul trei ne înfăţişează 
deodată începutul, mijlocul şi sfârşitul timpului întreg”. Aşa că Oseea avea 
dreptate când zicea: „Bate-ne-va şi ne va tămădui după două zile, în ziua a 
treia. Şi ne vom scula şi vom fi vii înaintea Lui şi îl vom cunoaşte. Vom 
continua să cunoaştem pe Domnul. Îl vom afla pe El ca pe nişte zori”.34 
Omul cel bătut prin stricăciune şi moarte, cum spune proorocul, este 
tămăduit în a treia zi, adică nu în primele timpuri sau în cele de mijloc, ci în 
cele din urmă, când, Dumnezeu făcându-Se om, a arătat firea sănătoasă, 
înviind-o în Sine Însuşi din morţi. De asemenea, „spunând ziua a treia, când 
s-a săvârşit nunta, arată timpul din urmă”,35 când va veni Fiul lui 

                         
31 II Corinteni 5, 17. 
32 Ioan 2, 4. 
33 Maica Domnului ştia înainte de toţi ucenicii Lui cine este Fiul ei şi că poate face minunea 
prefacerii apei în vin. De asemenea Preacurata ştia şi că El va asculta de rugămintea ei, 
exprimată indirect, într-un mod delicat, prin arătarea trebuinţei de vin pentru ospăţ. De 
aceea cere slujitorilor să facă tot ce le va cere El. Apoi, cuvintele Domnului „Umpleţi 
vasele cu apă şi scoateţi acum şi aduceţi nunului” (Ioan 2, 7), scot în evidenţă tocmai 
acceptarea acestei dorinţe a Maicii Domnului, în urma căreia slujitorii împlinesc porunca, 
iar apa se preface printr-o putere negrăită în vin. Fără îndoială, a preface lucrurile contrar 
legilor obişnuite e semnul numai al Celui ce e mai presus de legi. E semnul puterii lui 
Dumnezeu Care a făcut lumea din nimic, arătând şi în aceasta că El este Creatorul cerului şi 
al pământului. 
34 Osea 6, 2-3. 
35 Sf. Chiril, Comentariu ..., p. 112.  
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Dumnezeu să aducă celor drepţi bucuria cea adevărată şi desăvârşită prin 
mântuirea săvârşită în El.36  

Dar timpul mântuirii are şi o relaţie strânsă cu semnul timpului 
Învierii, când Dumnezeu va rezidi templul trupului Său. Trupul Domnului, 
ca templu al Său, pune în evidenţă realitatea învierii trupurilor, de la 
sfârşitul veacurilor. La Sfântul Ioan Evanghelistul acesta este chiar semnul 
cel mai important pe care Domnul îl promite iudeilor doritori de semne 
dumnezeieşti. În acest context se înscrie Învierea Lui care este mai mult 
decât o minune, ea este sensul existenţei umanităţii şi a venirii timpului 
celui nou al mântuirii. Cel Ce S-a îmbrăcat în haina noastră pământească, 
iată că, prin această natură umană, biruie, pentru întreaga umanitate, păcatul 
şi moartea, Învierea Lui devenind pe drept cuvânt o restaurare şi o înnoire a 
omului, a lumii şi a timpului. Ea este cu adevărat dovada că Dumnezeu dă o 
valoare deosebită omului în întregime, trup şi suflet.37 Sfântul Chiril al 
Alexandriei consideră că Mântuitorul prin cuvintele: „Dar vine ceasul, şi 
acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi 
adevăr. Căci şi Tatăl îi doreşte astfel pe cei ce se închină Lui. Duh este 
Dumnezeu şi cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi 
adevăr”,38 arată că timpul prezent ca timp al venirii Lui, produce o prefacere 
a lumii şi o schimbare calitativă în slujirea duhovnicească. În atare caz 
timpul însuşi devine, atât un timp al mântuirii, cât şi un timp al adevăratei 
cinstiri de Dumnezeu, adică un timp liturgic şi euharistic, în care adevăraţii 
închinătorii sunt călăuziţi la vieţuirea bineplăcută Tatălui.39 De fapt la 
această închinare sunt chemaţi toţi aceia pe care Dumnezeu i-a chemat, iar 
prin învăţătura evanghelică îi conduce să înainteze spre o mai mare 
intimitate cu El, depăşind firea trupului, a timpului şi a spaţiului. Această 
                         
36 Fireşte, omenirea dinaintea venirii Lui nu mai avea timpul de partea ei, adică „nu mai 
avea vin”, dar Dumnezeul nostru Cel bogat în daruri n-a trecut cu vederea firea noastră care 
suferea de lipsa bunătăţilor cereşti şi ne-a adus vinul mai bun decât cel dintâi, dinaintea 
venirii Sale. Prin aceste cuvinte ale Evanghelistului deducem că în numărul trei se cuprinde 
trecutul, prezentul şi viitorul, adică toate dimensiunile timpului. Numărul trei exprimă şi 
sfârşitul viitor al timpului, când Mântuitorul, venind cu ucenicii Săi la nuntă arată 
comuniunea viitoare desăvârşită a oamenilor între ei şi a lor cu Dumnezeu, ca una ce este 
aceeaşi cu fericirea lor veşnică, de la sfârşitul timpului. 
37 Este de la sine înţeles că Fiul lui Dumnezeu, făcându-Se  purtător al firii noaste pentru 
veşnicie, devine în timpul eshatologic un mediu de manifestare al puterilor dumnezeirii: 
întâi în El, şi apoi în toţi oamenii uniţii cu El prin Taina Botezului şi a Sfintei Euharistii. 
38 Ioan 4, 23-24. 
39 Când Mântuitorul S-a înălţat la ceruri, Apostolii s-au despărţit de El, închinându-i-Se, 
aspect liturgic consemnat de Sfântul Evanghelist Luca: „Şi pe când îi binecuvânta, S-a 
despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu 
bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. 
Amin” (Luca 24, 51-53). 
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închinare, spune Sfântul Chiril, este mai presus de forma şi chipurile 
evlaviei iudaice, ea este închinarea adevărată care străluceşte evanghelic din 
faptele virtuţii. Apoi, cât priveşte vremea, despre care Mântuitorul Hristos 
vorbeşte femeii samarinence, este legată de începutul timpului vieţii 
duhovniceşti când, Dumnezeu-Omul inaugurează Împărăţia cerurilor, adică 
înalţă pe om la nivelul duhovnicesc, prin puterea Sa şi a Duhului Său. În 
această experienţă duhovnicească, Dumnezeu nu vrea o închinare prin 
formele iudaice legate de un loc anume, ci doreşte o închinare prin faptele 
bune şi prin credinţa cea dreaptă, prin care e cunoscut ca Treime de 
Persoane. Între această vieţuire şi închinarea adusă Domnului se realizează o 
strânsă legătură care duce la concluzia că Dumnezeu este un Dumnezeu al 
iubirii şi al comuniunii veşnice. 

Tot referitor la timpul mântuirii şi la transformările ce se realizează 
în acest spaţiu, Sfântul Chiril, comentând cuvintele Mântuitorului „Ceea ce 
este născut din trup, trup este; şi ceea ce este născut din Duh, duh este”,40 
subliniază faptul că omul care este născut din duh este şi el duh, adică un om 
duhovnicesc într-un timp duhovnicesc. Este de la sine înţeles că dacă omul 
prin Duhul Sfânt îşi reface chipul lui Dumnezeu şi se întipăreşte cu 
trăsăturile dumnezeieşti, rezultă că el ajunge pe de-a-ntregul duhovnicesc, 
trup şi suflet, căci este imposibil ca omul să se despartă în două. Această 
comunicare se realizează aidoma celei existente în firea omului, căci dacă 
durerea trupului e simţită şi de suflet, iar bucuriile sufletului şi curăţia 
gândurilor sunt simţite şi în trup, fireşte că şi în experienţa duhovnicească 
materia nu rămâne despărţită de puterea dumnezeiască, ci se sfinţeşte în 
întregime: suflet şi trup. Prin urmare Duhul Sfânt, în om, lucrează 
concomitent, asupra sufletului şi asupra trupului, această lucrare fiind o 
mare taină, atât în ceea ce priveşte legătura între suflet şi trup, cât şi în ceea 
ce priveşte lucrarea dumnezeiască în cele materiale. Părinţii Bisericii au 
învăţat că această taină nu se operează ca şi cum oamenii s-ar împărtăşi de 
fiinţa lui Dumnezeu, aşa cum Se naşte Fiul din Tatăl, ci în înţelesul că, după 
ce au fost creaţi de Dumnezeu după chipul Fiului, prin Înomenirea 
Cuvântului primesc din nou Duhul Acestuia.41 Prin acest act ne împărtăşim 

                         
40 Ioan 3, 6 
41 Un exemplu mult comentat de Sfinţii Părinţi de împărtăşire a omului de harul Duhului 
Sfânt şi de integrare a acestuia în dimensiunea timpului eshatologic este proorocul Moise. 
Acesta reprezintă călăuza pedagogică a timpului şi forma unui chip al tainelor 
Mântuitorului Hristos în Duhul Sfânt. El este un fel de umbră a celor viitoare, cum se 
exprimă Sfântul Apostol Pavel, şi ţintă spre Domnul Hristos, plinitorul Legii şi al 
proorocilor (Romani 10, 4; Galateni 3, 24). Ca profet al Vechiului Testament el rânduieşte 
proorociile care vestesc mişcarea istoriei spre Mântuitorul, Domnul, fiind singurul care dă 
sens istoriei şi timpului. Pilda lui Moise ne arată că la capătul tuturor nevoinţelor 
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iarăşi de chipul Fiului pentru a deveni de această dată fii ai Tatălui, prin 
harul Duhului Sfânt. Calitatea de fii iubitori ai Tatălui ne conferă simţirea 
duhovnicească şi bucuria iubitoare a Tatălui, pentru că în această iubire 
suntem cuprinşi în Mântuitorul Hristos, Fiul Tatălui şi Frate al nostru, şi 
dorim să trăim, încă din lumea aceasta, o viaţă de comuniune cu Dumnezeu. 
Cu alte cuvinte noi ne bucurăm de toate cele dumnezeieşti, fără să încetăm 
să fim oameni, tocmai pentru că Fiul lui Dumnezeu Şi-a asumat toate cele 
ale noastre, în afară de păcat. Faptul că Dumnezeu a luat în Ipostasul Său 
cele create ale noastre ne duce la concluzia că noi şi lumea avem o şansă 
unică de a scăpa de timpul existenţei noastre şi de a intra în viaţa veşnică, 
pentru că Însuşi Logosul înomenit S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta 
Tatălui.42 Prin urmare, noi oamenii creaţi după chipul lui Dumnezeu şi 

                                                               
duhovniceşti, „sufletul devine captiv al vederii pline de slavă, fiind cu totul absorbit de 
aceasta”. De fapt, acest urcuş tainic înspre Dumnezeu, cum precizează Sfântul Grigorie de 
Nyssa, devine o adevărată teologhisire în Duhul Domnului, „bazată pe experienţa trăită de 
el în chip extatic”. După aceasta urmează împărtăşirea de prezenţa lui Dumnezeu veşnică, 
pe care, nevoitorul, o percepe „într-o formă luminoasă şi prelungită, asemenea unei 
explozii de lumină” (Acad. Dr. Mitrop. IRINEU POPA, Experienţe mistice la Părinţii 
Orientali, Vol. II, p. 372). Mai lămurit Sfântul Grigorie spune că: „Dumnezeu a început să i 
se arate Marelui Moise prin lumină. De aceea îi vorbeşte prin nor. Apoi, după ce a ajuns 
mai înalt şi mai desăvârşit, vede pe Dumnezeu în întuneric. Din aceasta învăţăm că 
depărtarea de la părerile mincinoase şi rătăcite despre Dumnezeu reprezintă strămutarea 
de la întuneric la lumină. Iar cunoaşterea, următoare nemijlocită a celor ascunse, care 
călăuzeşte sufletul prin cele văzute, spre firea nevăzută, e un fel de nor care umbreşte pe de 
o parte tot ce se vede iar, pe de alta, îl conduce şi-l obişnuieşte să-L vadă pe Cel ascuns. 
Sufletul, înaintând prin aceasta spre cele mai de sus cât e cu putinţă firii omeneşti, păzeşte 
cele de jos şi ajunge înlăuntrul tainelor cunoştinţei de Dumnezeu, fiind înconjurat din toate 
părţile de întunericul dumnezeiesc. Apoi, lăsând afară tot ce se vede şi se cuprinde, pentru 
contemplarea sufletului nu mai rămâne decât nevăzutul şi necuprinsul în care e Dumnezeu, 
precum zice Scriptura despre legiuitor: «A intrat Moise în întunericul unde este 
Dumnezeu” (Ieşire 20, 21; SF. GRIGORIE DE NYSSA, Scrieri, Partea I, în PSB 29, trad. 
de Pr. prof. Dumitru Stăniloae şi Pr. Ioan Buga, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 260). 
Deci, Moise vesteşte prin suma de experienţe ale unei desăvârşiri finale, scopul desăvârşit 
al istoriei în Dumnezeu Cel înviat din morţi şi proslăvit. Profeţiile sale, vizând pe Mesia Cel 
aşteptat în timp, ne arată că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om în timp ca să fie model de 
urmat aici şi în veacul veacurilor. Astfel că prin Cel Ce va veni, timpul dobândeşte 
perfecţiunea. Pentru că El a venit în timp duce timpul spre sfârşitul lui în veşnicia 
netemporală. Prin această lucrare mântuitoare Domnul cuprinde timpul şi lumea în El, 
deschizându-le spre lucrarea terapeutică a harului. Iar acei ce cred în El vor vedea ţinta 
istoriei în lucrarea lui Dumnezeu şi vor descoperi caracterul profetic al Evangheliei în 
Duhul Sfânt. 
42  În cadrul unei doctrine panteiste, „devenirea întru fiinţă”, n-ar aduce nicio noutate, 
deoarece panteismul susţine că totul se dezvoltă în cadrul aceloraşi legi. Mai mult, această 
învăţătură susţine că omul n-are o însemnătate prea mare şi deci nici iubirea lui faţă de 
Dumnezeu şi faţă de lume n-are importanţă, căci toate rămân supuse timpului şi morţii. Pe 
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recreaţi prin jertfa Mântuitorului, numai în Dumnezeu-Omul scăpăm de 
timp şi de moarte, ridicându-ne la o viaţă superioară stricăciunii şi robiei 
timpului lumii acesteia. Astfel, cuprinşi în această iubire a Preasfintei 
Treimi, avem un sens al existenţei noastre şi o perspectivă fericită care 
vizează veşnicia. Cel Care face posibilă această comuniune este, desigur, 
Duhul Sfânt, Duhul iubirii Tatălui, Care S-a arătat lucrător al acestei uniri 
încă din actul creaţiei. El, fiind trimis de Tatăl să zidească şi să înnoiască 
faţa pământului,43 face ca fiinţele create să nu rămână despărţite de fiinţa 
necreată a lui Dumnezeu.44 Mai mult, prin Duhul dumnezeiesc, omul scăpă 
de procesele descompunerii şi morţii, fiind copleşit de harul atoatesfinţitor, 
cum spune Sfântul Apostol Pavel.45 Pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu a luat 
firea noastră umană în timp pe care Şi-a asumat-o din Fecioara curată - în 
parte creată din nou, ca Adam, şi în parte născută din umanitatea anterioară 
căderii acestuia.46 Dar cât rămâne omul pe pământ, spune Părintele 

                                                               
când în lucrarea Duhului Sfânt, omul ca persoană creşte şi se dezvoltă, trecând succesiv de 
la o treaptă la alta, până ce ajunge să guste încă din lumea aceasta darurile veşniciei şi 
bucuria comuniunii cu Preasfânta Treime. 
43 Psalm 103, 31. 
44 Cum am subliniat, mai sus, Dumnezeu a creat lumea şi materia, din care se constituie 
trupul şi universul material, din care sufletul organizează trupul şi în care se vede măreţia 
lui Dumnezeu. Dar, fără Duhul lui Dumnezeu materia trupului şi a universului nu se pot 
reţine de la procesele transformărilor lor, de care sunt legate coruperea şi moartea. 
Bineînţeles, cel necredincios nu vede în viaţa lui pe Dumnezeu, cum zice Psalmistul: „zis-a 
cel nebun întru inima sa: „Nu este Dumnezeu!” (Psalm 52, 1). El vede în trupul său şi în 
universul material numai un proces natural, pe care-l socoteşte că există prin el însuşi. 
Astfel, fiind fără Dumnezeu, el se naşte numai ca un trup doritor de plăceri materiale. Pe 
când cel cuprins în trupul Mântuitorului Hristos prin Taina Botezului se curăţă de plăcerile 
trupeşti. El ştie că Dumnezeu, făcând materia, trupul şi sufletul său, a pus în evidenţă mai 
presus de orice armonia spiritului său omenesc şi bogăţia minunată a lucrării Sale divine. 
Pornind de la această credinţă el este totdeauna antrenat în procesul cunoaşterii tainelor 
cereşti întrucât prin comuniune cu Dumnezeu el trece dincolo de timp şi spaţiu şi ajunge 
acolo „unde nu este întristare şi suspin, ci viaţă fără de sfârşit”. 
45 Sfântul Apostol subliniază faptul că odată ce ne-am semănat întru slavă, harul Duhului 
Sfânt se află în sufletul nostru, iar toate procesele trupului sunt copleşite şi luminate 
spiritual ca să se arate în el frumuseţea desăvârşită. Aşadar, cele spuse de Fericitul Pavel, 
despre învierea din urmă şi despre veacul eshatologic, se operează în om de îndată ce el este 
botezat în numele Preasfintei Treimi. Mai concret, când el spune: „Se seamănă (trupul) 
întru stricăciune, înviază întru nestricăciune; Se seamănă întru necinste, înviază întru 
slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; Se seamănă trup firesc, înviază 
trup duhovnicesc” (I Corinteni 15, 42-44), are în vedere pe omul care s-a botezat întru 
moartea şi Învierea Domnului. Aceasta ne arată că procesul de transformare a omului, din 
trupesc în duhovnicesc, are un timp, care „vine şi acum este”, cum precizează Sfântul Ioan 
Evanghelistul. 
46 Cum am precizat în volumul Iconomia plinirii vremilor în Hristos, Fiul lui Dumnezeu Se 
face Ipostasul unei firi născute din Duhul Sfânt, al unei umanităţi înduhovnicite, dar 
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Stăniloae, chiar de se naşte a doua oară din Duh, nu scapă decât virtual de 
moarte şi de timp. Nu încape îndoială că nemurirea lui se va face şi cu trupul 
la învierea de obşte, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel. Însuşi 
Mântuitorul Hristos Se jertfeşte cu trupul pentru noi, ca prin moartea Lui noi 
să fim îmbrăcaţi în puterea Duhului Sfânt şi să devenim fii ai Tatălui 
ceresc.47 Prin urmare, atunci când Mântuitorul spune: „Tatăl Meu până 
acum lucrează, şi Eu lucrez”,48 ne învaţă că El dă fiecăreia un timp potrivit 
pentru mântuire. În iubirea Lui nemărginită, El Însuşi provoacă pe om la 
dialog şi-l îndeamnă să nu mai păcătuiască, ca să nu sufere rele mai mari 
decât cele din timpul trecut, cum este cazul vindecării slăbănogului. 
Evident, Dumnezeu, în pedagogia Sa divină, nu doreşte să-Şi aducă aminte 
de păcatele oamenilor, numai pentru judecata ce va avea loc în viitor, ci-i 

                                                               
nelipsite de slăbiciunile nepăcătoase de după păcat, pe care a trebuit să le învingă ca om. 
Dacă la conceperea din Fecioara Maria, El a început să-Şi formeze umanitatea proprie din 
Duhul Sfânt, pe care-l avea ca împreună Ipostas din Tatăl, la Botezul Său de către Ioan, Îşi 
însuşeşte Acelaşi Duhul Sfânt, ca om, pentru a-L comunica şi celorlalţi oameni printr-o 
nouă naştere din apă şi din Duh. Aşadar, Mântuitorul Se botează ca primul nou Adam în 
numele fraţilor Săi şi apoi îi botează, prin Apostoli şi urmaşii acestora, şi pe ei, cum spune 
Sfântul Ioan Botezătorul: „Cel ce m-a trimis să botez, Acela mi-a spus: Peste Care vei vedea 
Duhul pogorând în chip de porumb, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt” (Ioan 1, 33) 
(† Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, 
Iconomia plinirii vremilor în Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013). 
47 Mai întâi trebuie să spunem că Mântuitorul, pe Tabor, a copleşit virtual moartea Lui 
trupească de lumina Duhului. Prin aceasta El a arătat anticipat că şi trupul Său este 
îndumnezeit, ca ucenicii să nu fie clintiţi din credinţă că El este Dumnezeu adevărat şi om 
adevărat, nici când Îl vor vedea murind pe cruce. În întâmpinarea acestui moment al 
crucificării, Domnul le-a vorbit ucenicilor despre răstignirea Lui înainte de Schimbarea la 
Faţă, ca, văzându-L acum cuprins de lumină pe Tabor, să ştie că moartea cu trupul va fi 
învinsă prin lumină şi Înviere. În felul acesta El a arătat că Duhul este Cel Care face ca 
trupul să fie viu în mod virtual, pentru ca apoi să-l învie în mod real şi actual, după această 
viaţă, El fiind „Domnul de viaţă Făcătorul”. Dar, evident, chiar dacă Domnul ne-a mântuit 
obiectiv, totuşi, fiecare dintre noi trebuie să se silească să conlucreze cu Duhul Sfânt, ca să 
se bucure de aceste roade duhovniceşti. Ca atare, pentru a ajunge la vârful cel mai înalt al 
lucrării Duhului trebuie să ne curăţim de patimi şi să lăsăm să pătrundă în mădularele 
noastre trupeşti harul dumnezeiesc. Căci aşa cum în  firea umană a Domnului a lucrat Duhul 
Sfânt, făcându-o dumnezeiască, tot aşa şi noi ne vom face „părtaşi ai dumnezeieştii firi”, 
stând în comuniune cu Duhul Sfânt. Deci, cum Duhul a lucrat şi în Mântuitorul Hristos ca om, 
şi în noi va lucra mântuirea noastră sporind calităţile noastre sufleteşti ca să ajungem la 
asemănarea cu Dumnezeu. Astfel, dacă vrem să ne înduhovnicim viaţa, avem nevoie să fim 
permanent copleşiţi tot mai mult de har în timpul vieţii pământeşti, ca prin puterea Lui să 
ucidem atracţia spre plăcerile trupeşti şi să primim în schimb lumina cea  neînserată a 
Împărăţiei cerurilor (SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu...., p. 123-125). 
48 Ioan 5, 17. 
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îndeamnă în chip felurit la pocăinţă, încă vieţuind în trupuri şi înainte de 
marea zi a judecăţii.49  

Vorbind despre această complexitate a mişcării prin care se 
realizează unificarea creaţiei cu Dumnezeu în timp şi dincolo de timp, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Odată ce veacurile rânduite de mai 
înainte pentru lucrarea prin care Dumnezeu avea să se facă Om au luat 
sfârşit la noi, Dumnezeu împlinind cu adevărat întruparea Sa desăvârşită, 
trebuie să aşteptăm de aici înainte celelalte veacuri ce vor veni, care sunt 
rânduite pentru lucrarea îndumnezeirii tainice şi negrăite a oamenilor. 
Unele din veacuri sunt pentru coborârea lui Dumnezeu la oameni, iar altele 
pentru urcarea oamenilor la Dumnezeu. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos 
este începutul, mijlocul şi sfârşitul tuturor veacurilor trecute, prezente şi 
viitoare, pe drept cuvânt putem zice că a ajuns la noi, în virtutea credinţei, 
sfârşitul veacurilor destinate îndumnezeirii celor vrednici, care actual se va 
face arătat după har, în viitor”.  

Din cele subliniate de Sfântul Maxim constatăm că nu este vorba de 
o istoricitate liniară, cronologică conform căreia istoria ar fi o succesiune de 
evenimente într-un cadru temporal. Omul, încă din această lume şi din acest 
timp actual, are posibilitatea de a participa la transfigurarea lui şi a 
cosmosului, trăind de pe acum taina desăvârşirii sale şi gustând deja 
fericirea Împărăţiei cerurilor. El are această posibilitate întrucât Însuşi Fiul 
lui Dumnezeu, Care întrupându-Se din Preasfânta Fecioară, prezintă prin 
prezenţa Lui în lume simultan istoria şi eshatonul, lumea fiind cadrul de 
manifestare a iconomiei Sale. Deci, El, făcând să se combine istoria şi 
lumea cu eshatonul, transfigurează şi timpul şi lumea, fără ca acestea două 
să se identifice cu veşnicia Lui. Datorită acestui fapt, când timpul de aici 
este o pregustare a veşniciei, când el reflectă comuniunea începută în 
această lume şi continuată în veşnicie cu Dumnezeu, aşa cum trăim în 
Sfânta Liturghie: „Dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtăşim cu Tine, până 
în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale”. De fapt timpul în această trăire 
tainică este o epectază continuă, care implică o îndumnezeire continuă şi 
infinită a noastră în comuniune cu Preasfânta Treime. În sensul acesta 
Sfântul Maxim spune că „veacurile vieţii în timpul în care trăim acum sunt 
veacurile stării active, iar cele viitoare, care urmează după cele de aici, 
sunt veacurile duhului, ale prefacerii în starea pătimitoare. Aşadar, aici 
găsindu-ne în stare de activitate vom ajunge odată, la sfârşitul veacurilor, 

                         
49 Vezi şi cele spuse de Sfântul Apostol Pavel, care zice: „De aceea mulţi dintre voi sunt 
neputincioşi şi bolnavi şi mulţi mor. Căci dacă ne-am judeca noi înşine, n-am fi judecaţi. 
Iar fiind judecaţi de Dumnezeu, suntem învăţaţi prin certare, ca să nu fim osândiţi 
împreună cu lumea” (I Corinteni 11, 30-32). 
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luând sfârşit puterea şi lucrarea noastră prin care activăm, iar în veacurile 
ce vor veni, pătimind prefacerea îndumnezeirii prin har, nu vom fi în 
activitate, ci în pasivitate, şi de aceea nu vom ajunge niciodată la sfârşitul 
îndumnezeirii noastre”. Cu alte cuvinte, cum spune un mistic sirian: „aici în 
timp sufletul vede faţa Domnului său şi sălaşul Lui de nepătruns şi tot de 
aici el gustă dulceaţa lui Dumnezeu şi se află în extaz; el respiră parfumul 
Său sfânt şi este lăudat pentru fericirea lui. El se aşează în adâncurile 
slavei Sale şi străluceşte de raza frumuseţii Sale. Se adăposteşte în muntele 
cel sfânt al Lui,50 de unde se revarsă lumina Fiinţei Sale şi nu va ieşi de 
acolo decât dacă nu mai este vrednic să stea în unitate cu El. El nu iese nici 
din chipul său, nici din patria sa, atât timp cât va şedea acolo. Sufletul s-a 
făcut într-adevăr captiv al priveliştilor slăvite şi, lăsându-se absorbit de 
acestea, nu se mai poate întoarce datorită uimirii şi desfătării sale. Vederea 
sa este prinsă de uimirea celor văzute şi mişcările sale sunt vlăguite, 
rămânând nemişcat. Se vede închis ca într-un munte de lumină vădit 
tuturor, dar nevădit lui însuşi. Este starea de extaz, pe care Tatăl nostru o 
numeşte „vederea slavei lui Dumnezeu”,51 sunt bogăţiile Muntelui celui 
Nou. Însă, chiar şi în acest extaz, omul progresează şi se întăreşte zi după zi 
şi cu toate acestea, nu va putea niciodată să ajungă singur acolo, nici el şi 
nici măcar îngerii. Întărindu-se din ce în ce mai mult, el se ridică tot mai 
sus, acestea fiindu-i date de sus pentru a ajunge din „slavă în slavă”52 la 
Slava Măreţiei, pe care doresc să o împlinească în unirea lui cu El”.53 

                         
50 Psalm 2, 6: „Iar Eu sunt pus Împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind 
porunca Domnului”. 
51 Vezi: SF. GRIGORIE DE NYSSA, PG 46, 716, D. 
52 II Corinteni 3, 18. 
53 JEAN DE DALYATHA, Omilia VI, 22, în  Les Homilies I-XV, traduction, introduction 
et notes par Nadira Khayyat, CERO, 2007, p. 117. Între elementele dominante din acest text 
se disting următoarele trăsături ale urcuşului duhovnicesc întru lumina slavei Învierii 
Mântuitorului: întunericul luminos, „muntele de lumină”, „slava Măreţiei”, vederea lui 
Dumnezeu în slavă, extazul, lumea cea nouă, progresul duhovnicesc „din slavă în slavă”. 
Urcuşul epectatic „din slavă în slavă” conturează trăirea „progresului divin etern” 
(επεκτασης). Întărind această realitate eshatologică, Sfântul Grigorie de Nyssa, citează pe 
Sfântul Apostol Pavel, care zice: „Fraţilor, nu (zic) că am şi dobândit îndreptarea, ori că 
sunt desăvârşit; dar o urmăresc că doar o voi prinde, întrucât şi eu am fost prins de Hristos 
Iisus. Fraţilor, eu încă nu socotesc să o fi cucerit, dar una fac: uitând cele ce sunt în urma 
mea, şi tinzând (επεκτεινομαι) către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de 
sus, a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus” (Filipeni 3, 12-13). Deci, dacă Moise, pentru a 
intra în întunericul luminos al dumnezeirii, lasă în urmă toate cele pământeşti, dezvelindu-se 
de zgura instinctelor şi pornirilor animalice, se înţelege de la sine că oricine doreşte viaţa 
desăvârşită trebuie să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să urmeze lui Hristos Domnul 
Cel înviat. Din acest moment al urcuşului întru lumina cea neapropiată, iubitorul de 
Dumnezeu se subţiază duhovniceşte, intrând în muntele bucuriei Domnului său. El începe 
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Pregătirea din acest timp al mântuirii are în vedere dobândirea vieţii veşnice, 
acolo unde doreşte să ajungă omul în urcuşul său duhovnicesc.54  

Nu încape îndoială că, deşi vorbim de timp şi de transfigurarea lui, 
fără Mântuitorul Hristos şi fără lucrarea Duhului Sfânt acesta n-ar avea nici 
un sens. Aşa că numai în Domnul Slavei sensul timpului se desăvârşeşte şi 
se împlineşte, adică îşi găseşte sensul autentic. Anterior Înomenirii Fiului lui 
Dumnezeu, timpul se îndreapta spre Cel Ce avea să vină în lume, dar după 
Înomenirea Lui, acesta dobândeşte dimensiunea răscumpărării şi restaurării 
omenirii şi creaţiei. Odată ce Cuvântul a intrat în timpul nostru, timpul s-a 
plinit, cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Iar când a venit plinirea vremii, 
Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe 

                                                               
un urcuş anevoios, dar plin de speranţă şi lumină. Este adevărat că omul, trebuie să ştie, că 
„numai după ce s-a curăţit de patimi poate să îndrăznească să se apropie de munte. Căci 
cu adevărat muntele înălţat pieptiş şi greu de urcat este cunoaşterea lui Dumnezeu 
(theologia). Şi mulţimea poporului de-abia ajunge la poalele ei. Iar dacă este vreun Moise, 
numai acela poate să prindă în auz sunetele trâmbiţelor, despre care spune cuvântul 
istorisirii că se aud mai tare pe măsura urcării” (SF. GRIGORIE DE NYSSA, Viaţa lui 
Moise, în PSB 29, p. 71). Prin urmare, scopul ultim al omului este înaintarea neîncetată în 
lumina Învierii Domnului. Deşi, sufletul este în Duhul Sfânt, fiind transformat după 
asemănarea lui Dumnezeu (SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Scolii la Sfântul Dionisie 
Areopagitul, PG 4, 308A; IOANNIS L. GALANIS, Relaţia dintre om şi creaţie în Noul 
Testament, în „Anuarul Universitar al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Tesalonic”, 
Anexa, nr. 36 a volumului 27, 1982, Tesalonic 1984, p. 89), totuşi nu poate ajunge niciodată 
la cunoaşterea fiinţei lui Dumnezeu, deoarece el rămâne la nivelul unei fiinţe create. 
Dumnezeu rămâne etern dincolo de suflet, atrăgând sufletul dincolo de propria-i sferă, în 
adâncimi şi mai adânci. Sufletul tinde constant spre Dumnezeu, tânjind după ceea ce este 
dincolo de el  (KATHRYN ROMBS, Gregory of Nyssa’s Doctrine of Epektasis: Some 
Logical Implications, Studia Patristica, Vol. 37, Peeters, Leuven, 2001, pp. 288-293). 
54 Acelaşi mistic sirian „spunând că sufletul se ridică din timpul prezent la cer, ne zice că 
trebuie ştiut că el merge într-un loc duhovnicesc, unde timpul de aici nu mai acţionează, 
acolo locuiesc Puterile cele netrupeşti, pentru a fi cu acestea la Înălţime. Deci, când 
spunem că sufletele sunt trimise în Paradis, ne referim la faptul că acolo locuiesc în 
sălaşurile bunătăţilor tainicelor descoperiri Dumnezeieşti, deasupra lor strălucind 
frumuseţile inefabile izvorâte din Fiinţa Dumnezeiască – Părinţii noştri numind «paradis» 
sau «Cer mai presus de ceruri», locul cunoaşterii lui Dumnezeu în lumină - în timp ce ele 
se scaldă permanent în imnele de slavă ale tainei reînnoirii. Totuşi, timpul ca fiecare din 
ele să primească deplin aceste daruri încă nu a sosit” (IOAN DE DALYATHA, Omilia a 
XIV-a, 2-3). La finalul acestei Omilii sunt fericiţi cei care prin nevoinţă s-au adâncit în 
lucrul înţelegerii celor sfinte: „Câte lucruri slăvite nu le-a descoperit Dumnezeu în vedere, 
în ascultare şi în înţelegere! Aceştia nu se apleacă la cele grăite cu limbă sau la cele scrise 
cu mâna dreaptă pe hârtie. La ei lucrurile cele dumnezeieşti sunt scrise pe inimă şi 
imprimate în inteligenţa lor luminoasă, gândind duhovniceşte la toate căile şi judecăţile 
Providenţei şi grăind laolaltă cu Apostolul Pavel: «Cât sunt de necercetate judecăţile Tale 
şi cât sunt de nepătrunse sunt căile Tale!” (Romani 11, 33. IOAN DE DALYATHA, 
Omilia a XIV-a, 8). 
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cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea”.55 Evident, 
aceasta nu înseamnă nicidecum că Dumnezeu Cel veşnic a anulat timpul 
nostru, ci l-a plinit, acesta fiind cuprins în veşnicia cerească şi căpătând un 
caracter eminamente eshatologic. Că Mântuitorul are în vedere acest aspect, 
El ne învaţă despre aceasta atunci când ne spune cum să ne rugăm şi ce 
trebuie să spunem în Rugăciunea Domnească: „Vie împărăţia Ta; facă-se 
voia Ta, precum în cer şi pe pământ”.56 Mai târziu Sfântul Apostol Pavel 
adaugă la aceasta cuvintele: „Marana tha (Domnul vine)”,57 ceea ce  
înseamnă că timpul mântuirii este întotdeauna îndreptat spre venirea 
Domnului de la sfârşitul veacurilor. Este adevărat că această aşteptare a 
venirii Domnului nu trebuie să fie una pasivă, căci „Acum suntem fii ai lui 
Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, dar ce vom fi nu s-a arătat 
încă”.58 Prin urmare, la Dumnezeu timpul este un acum permanent, aşa cum 
spune Mântuitorul tâlharului de pe cruce: „Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi 
cu Mine în rai”.59 Nu este un astăzi al clipei cronologice, ci un „acum” al 
Împărăţiei lui Dumnezeu, ca eveniment pregătit de Dumnezeu şi aşteptat de 
lume, cum am văzut mai sus. Acest timp este în planul mântuirii noastre, 
deşi se comportă ca o taină eshatologică încă de aşteptat, de sperat şi de 
dorit. Fireşte această pregătire pentru viaţa veşnică păstrează viu sentimentul 
întâlnirii noastre tainice cu Dumnezeu care leagă timpul prezent de aici şi nu 
încă de al vieţii noastre viitoare, fiind totodată o aşteptare, cum mărturisim 
în Simbolul de credinţă: „Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului, ce va să 
fie”.60 Fireşte, modelul suprem pe care omul îl poartă în suflet în acest urcuş 

                         
55 Galateni 4, 4-5. 
56 Matei 6, 10. 
57 I Corinteni 16, 22-23: „Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha! 
(Domnul vine). Harul Domnului Iisus Hristos cu voi”. 
58 Ioan 3, 2. 
59 Luca 23, 43. 
60 Este clar că înainte de a ajunge în lumea veşnică şi de a ne bucura de frumuseţea feţei lui 
Dumnezeu noi trăim aceste stări sufleteşti prin harul Duhului Sfânt. Răpit în această 
dragoste divină cei credincioşi sunt răpiţi în locul în care cei drepţi respiră harul Duhului 
Sfânt; cugetul lor a încetat să se mai clatine de mişcările cele păcătoase şi Duhul grăieşte în 
ei. El este locul limpede şi bun care se cheamă „Lumina fără formă”, în care mintea intră 
dirijată şi invitată de Duhul. Astfel, aşezându-se la rugăciune, cel desăvârşit vede strălucirea 
Fiinţei Sale, în timp ce bunătatea propriei Sale naturi îi străluceşte în suflet: se vede aşa 
cum este, simte Lumina dumnezeiască strălucind înlăuntrul său şi se transformă după 
asemănarea cu El. Asemănarea naturii sale se iveşte înaintea ochilor săi pentru a vedea 
singur asemănarea cu Dumnezeu, întrucât s-a unit cu Lumina cea fără de formă, care este 
Lumina Preasfintei Treimi ce străluceşte înlăuntrul său. El se aruncă în valurile frumuseţii 
dumnezeirii şi rămâne acolo plin de uimire. Şi uneori este transformat din vedere în vedere, 
depărtându-se într-o clipită de ceea ce este vătămător (IOAN DE DALYATHA, Omilia VI, 
15). Această stare de continuă unire cu Dumnezeu depăşeşte cu mult capacitatea de 
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duhovnicesc este Hristos, Fiul lui Dumnezeu Care S-a jertfit pentru păcatele 
noastre. El este Cel Care, pentru prima dată, ne arată „calea” desăvârşirii: 
„Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu”.61 Sfântul 
Simeon Noul Teolog, în una din rugăciunile sale de la pregătirea pentru 
Sfânta Împărtăşanie, prezintă pe cel care se nevoieşte într-o relaţie foarte 
apropiată cu Mântuitorul Hristos.62 În această stare, „cei curaţi cu inima” nu 
pot fi decât aceia care au „ochiul minţii curat şi cuprins de rugăciunea 
neîncetată, coborâtă în inimă”, aceasta întrucât omul, ca fiinţă creată după 
chipul lui Dumnezeu, este „atras să se ridice în lumină şi să nu rămână cu 
privirea aţintită la nimic altceva din toată creaţia decât la Dumnezeu”.63 
Această abordare reprezintă în primul rând o înţelegere profund interiorizată 
a adevărurilor dumnezeieşti şi în acelaşi timp o manieră eficientă de 
reactivare duhovnicească a nevoitorului pe treptele urcuşului luminos.64 

                                                               
înţelegere a minţii omeneşti şi de aceea trebuie acceptată într-o formă apofatică. Aşa se face 
că, încălzită de iubirea dumnezeiască, mintea ascetului se face străvezie la mişcările 
Duhului şi se deschide bunătăţilor dumnezeieşti, lepădând zgura gândurilor deşarte. „Astfel, 
cunoaşterea ca «vedere» sau ca «simţul cel mai intelectual» al omului este suprimată 
pentru a da loc iubirii sau, mai degrabă, această cunoaştere mistică devine iubire. În 
asemenea experienţă, omul, angajat pe drumul cunoaşterii mistice, se deschide spre unirea 
tainică cu Dumnezeu, prin întoarcerea de la lucrurile exterioare către adâncurile sale de 
taină şi prin desfacerea de orice cunoştinţă reprezentată de imagini sau concepte raţionale. 
Deci, cu mintea şi cu sufletul purificare de tot ceea ce nu sunt ele, nevoitorul intră în 
lumina cea neapropiată şi se face părtaş, aşa cum zice Sfântul Apostol Petru, 
«dumnezeieştii firi» (Acad. Dr. Mitrop. IRINEU POPA, Experienţe mistice..., Vol. II, 
p. 393). 
61 Matei 5, 8.  
62 Iată ce spune Sfântul Părinte: „Dar şi aceasta ştiu, că mărimea greşelilor mele şi 
mulţimea păcatelor mele nu covârşesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea 
Lui de oameni cea înaltă; ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării îi curăţeşti şi 
îi luminezi şi cu lumina îi uneşti, părtaşi Dumnezeirii Tale făcându-i fără pizmuire, şi lucru 
străin de gândurile îngereşti şi omeneşti vorbeşti cu ei, de multe ori, ca şi cu nişte prieteni 
ai Tăi adevăraţi” (Rugăciunile înaintea Sfintei Împărtăşanii).  
63 Acad. Dr. Mitrop. IRINEU POPA, Experienţe mistice..., Vol. II, p. 396. 
64 Fericitul IOAN DE DALYATHA, în Scrisoarea XIV, 1-2, spunea: „Celui care este în 
mod constant afundat în adâncimile tainice este, mai presus de toate, ascuns înlăuntrul 
Celui care cuprinde toate. Acesta se arată într-adevăr numai celor care ţin ochii aţintiţi în 
adâncul sufletului lor, făcând din ei înşişi o oglindă în care se reflectă Cel Nevăzut. Căci, 
El îi atrage pe aceştia prin strălucirea Sa nespusă, care, răsărind din frumuseţea Sa 
dumnezeiască, se imprimă în interiorul lor, ca mărturie a Cuvântului lui Dumnezeu: 
Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. Evident, „sufletul trebuie să 
se întoarcă total spre Dumnezeu, părăsind viaţa păcătoasă şi adâncindu-se în străfundurile 
sale, acolo unde era odinioară”. De aici, sufletul înaintează pas cu pas descoperind în 
unirea cu Dumnezeu, care nu este de fapt decât „regăsirea Mirelui Ceresc”. În sensul 
acesta, „numai în urcuşul epectatic în Dumnezeu desăvârşirea n-are capăt, iar fericirea 
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Deci, în faţa tainelor dumnezeieşti, oricine rămâne pironit în extaz, lăsându-se 
mişcat doar de puterea harică a Duhului Sfânt, care poartă pe nevoitor 
epectatic de la întunericul luminos la „lumina cea neînserată” a veşnicelor 
bunătăţi. Astfel, pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, adresate 
corintenilor: „Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava 
Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă în slavă, ca de la Duhul 
Domnului”,65 este conturat întregul proces de ierarhizare mistică, care sub 
acţiunea neîncetată a Duhului Sfânt transformă pe om în timpul mântuirii 
sale într-o formă din ce în ce mai clară după chipul lui Hristos Cel înviat, 
datorită vederii tot mai profunde a Slavei Dumnezeieşti (care se revarsă din 
faţa lui Dumnezeu) în oglinda inimii, unde faţa a fost curăţită de vălul 
patimilor.66 Deci, toţi cei care, prin voia lui Dumnezeu doresc Împărăţia 
cerurilor, în acest veac de încercare şi de experienţă se curăţă de patimi şi de 
lăcomie şi se întorc cu ochii de la fumul păcătos al lumii spre lumina slavei 
lui Dumnezeu. Aceştia, dobândind aripile vii ale Duhului, zboară şi locuiesc 
în frumuseţea netemporară a luminii despre care Marele Pavel spune că este 
la Dumnezeu. Ei nu mai sunt în timp şi nici nu mai sunt slujitori ai trupului 
şi ai lumii, ci sunt în Dumnezeu, fiind slujitori ai Duhului Sfânt.67 Mintea 

                                                               
este o epectază fără de sfârşit, adică o vieţuire unică a omului cu Dumnezeu” – (Acad. Dr. 
Mitrop. IRINEU POPA, Experienţe mistice ..., vol. II, p. 393-395). 
65 II Corinteni 3, 18. 
66 Ca exemplu al acestei experienţe este Sfântul Apostol Pavel, care a fost răpit de 
Dumnezeu până la al treilea cer. „Cunosc un om în Hristos, zice fericitul Pavel, 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” (II Corinteni 12, 2-4). În consecinţă, această 
experienţă mistică a Sfântului Apostol Pavel, cuprinde şi în extensiune şi în intensitate toate 
treptele vieţii timpului şi ale netimpului, de la „darurile duhovniceşti”, prin „viziuni” şi 
„descoperiri”, la „contemplaţie”, până la culmea neajunsă a „răpirii în paradis”. 
67 „În Vechiul Testament, spunea mitropolitul Nicolae Mladin, predomină auzul faţă de 
vedere. În Noul Testament vederea e rezervată – ca şi în Vechiul Testament – veacului 
eshatologic. Cu toate acestea, pentru că veacul eshatologic a început prin Învierea 
Mântuitorului Hristos, în perioada dintre Înviere şi Parusie, auzirea se echilibrează cu 
vederea: evidenţiată ca şi auzirea cuvintelor Lui. Oricare ar fi adevărul, fapt e că răpirea 
în al treilea cer presupune «cea mai înaltă treaptă de contemplaţie», cea mai adâncă 
intimitate cu Hristos, care s-a dat cândva pe pământ. Sfinţii Părinţi o pun alături numai de 
«vederea lui Dumnezeu» pe care a primit-o Moise. E ca o anticipare a vederii 
eshatologice. Sfântul Pavel a participat, ca nimeni altul, încă din această viaţă, la 
comuniunea paradisiacă, la lumea drepţilor, la comuniunea ce va deveni deplină realitate 
abia la sfârşitul veacurilor. E piscul cel mai înalt al experienţei mistice, pe a cărui 
ameţitoare înălţime au fost răpiţi prea puţini privilegiaţi ai harului divin” (Mitropolitul 
NICOLAE MLADIN, Hristos – viaţa noastră sau Asceza şi Mistica Paulină, ediţie îngrijită 
şi prefaţată de Pr. prof. dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 214-115). 
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lor nu se mai gândeşte la lume, ci la Dumnezeu, de unde ies mişcările lor 
sufleteşti în linişte şi uimire divină. Fiind reînnoiţi de slava Învierii, ei 
privesc în toată vremea spre Dumnezeu Cel înviat şi preamărit, făcându-se 
din oameni fireşti, cetăţeni ai Raiului, luminaţi de Dumnezeu. Ei au lepădat 
toată grija lumească, fiind captivaţi de dorinţa după Bunătatea personală 
care le-a inundat toată mintea şi toată fiinţa. Nicio durere nu-i mai apasă 
pentru  că au fost altoiţi prin Mântuitorul Hristos în Duhul Sfânt, pentru a fi 
fii ai Părintelui Ceresc.68  

Iată prin urmare cum şi în ce chip se prezintă dimensiunea mistică a 
timpului în aceste stări duhovniceşti, care pornesc de la perspectiva 
eshatologică şi se continuă în cea parusiacă, în acelaşi timp. Trebuie 
subliniat şi faptul că această dimensiunea extatică a unirii cu Dumnezeu, fie 
în trup, fie în afară de trup, începe în întunericul luminos şi se desăvârşeşte 
dincolo de eshatologia personală, în viaţa veşnică, depăşind teoretic Parusia, 
cum spune Mântuitorul: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă 
cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată 
nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă”.69  

Privit din perspectiva prezenţei progresive şi stăruitoare a Cuvântului 
lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, timpul biblic este, cum constatăm, în 
acelaşi timp o realitate teologică şi mistică, adică trimite la Dumnezeu şi 
conduce progresiv la sensurile eterne ale iubirii Sale. Creat de Dumnezeu 
odată cu lumea, el este un timp a vieţii şi apropierii de Dumnezeu şi se 
manifestă ca armonie doxologică şi ritm liturgic al creaţiei, şi al omului în 
special, de comunicare cu Dumnezeu. În paradis, cum am văzut în primul 
capitol, timpul prezenta o lume a cuvântului, a împărtăşirii şi a iubirii dintre 
om şi Dumnezeu, omul fiind zidit ca preot şi împărat al făpturii. Însăşi 
prezenţa numelui omului în memoria lui Dumnezeu era o garanţie şi o 
făgăduinţă a nemuririi şi a bucuriei veşnice.70 Această prezenţă se putea 
cultiva în timp prin credincioşia omului faţă de Dumnezeu şi prin ascultare 
de porunca lui creatoare.71 Deci, timpul paradisiac era un timp al armoniei 
                         
68 Deci, prin moartea Mântuitorului, aceştia s-au făcut părtaşi ai Învierii Lui, pregustând din 
slava Tatălui, aşa cum a spus Sfântul Apostol Pavel: „Căci dacă am fost altoiţi pe El prin 
asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui” (Romani 6, 5). 
69 Ioan 5, 24. 
70 Psalmistul subliniază această dimensiune a omului şi a numelui său: „Numele lui va 
dăinui pe vecie; cât va fi soarele va fi pomenit numele lui” (Psalm 71, 17). 
71 Dacă Adam a căzut din neascultare faţă de Dumnezeu şi-a pierdut posibilitatea de-a 
răscumpăra timpul său şi de a-l transforma în veşnicie, Dumnezeu i-a mai dat o singură 
posibilitate prin Întruparea Fiului Său. Acesta Dumnezeu fiind în timp şi în lume, Jertfa şi 
Învierea Lui, au deschis umanităţii o nouă perspectivă a „intrării în Împărăţie”. Reamintind 
mereu păcatul lui Adam şi consecinţele temporare ale acestuia, Vechiul Testament punea în 
faţa omului valoarea pomenirii morţilor care de fapt sunt vii împreună cu Dumnezeu: 
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omului cu Dumnezeu, cu făpturile create şi cu el însuşi, ceea ce făcea ca el 
să aibă o dimensiune liturgică care integra în sine doxologia omului şi 
dăruirea reciprocă a Creatorului şi a creaturii. În felul acesta omul, creat de 
Dumnezeu pentru a urca mereu în iubirea divină, depăşea prăpastia 
ontologică dintre creatură şi Creator fiind umplută veşnic de iubirea lui 
Dumnezeu şi de răspunsul iubirii omului la iubirea lui Dumnezeu.72 Deci, 
timpul biblic nu exista decât în conţinutul său de viaţă, adică era viaţă şi 
conştiinţă a vieţii, şi de aceea era umplut de afectele vieţii omului.73 Prin el 
se exprima legătura intimă dintre Dumnezeu şi poporul ales, fiind 
permanent exprimată prin chemări şi promisiuni, răsplătiri şi pedepse, dar 
mai ales prin cultul divin şi prin oamenii trimişi de El pentru a reaminti 
                                                               
„Dumnezeu este al celor vii nu al celor morţi” (Matei 22, 32). Această permanenţă a 
Vechiului Testament prevestea valoare eclesiologică şi mântuitoare, prin Dumnezeiasca 
Liturghie, a rugăciunilor care pun în evidenţă actualizarea sau intrarea Bisericii din timpul 
mântuirii lumii în realitatea cerească a Liturghiei veşnice săvârşite de Cuvântul pe altarul 
iubirii Tatălui, în Duhul Sfânt. Astfel, cultul morţilor, care de fapt nu este altul decât al 
celor care aşteaptă învierea şi viaţa veşnică, este cultivat în Ortodoxie ca o Liturghie a 
memoriei umane a timpului şi totodată o celebrare a nemuririi aduse de Logosul Tatălui 
înomenit şi memoria veşnică în care se află cei ce au crezut în cuvântul lui şi s-au botezat în 
numele Preasfintei Treimi. Astfel, expresia liturgică: „Veşnica pomenire” înseamnă 
deopotrivă viaţa veşnică adusă de prezenţa omului în memoria iubitoare şi plenară a lui 
Dumnezeu şi solidaritatea Bisericii în procesiunea ei de înviere înspre viaţa veşnică.   
72 Din nefericire, omul n-a ascultat de porunca divină şi, prin urmare, a căzut pradă timpului 
său de pedeapsă, până la venirea Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru mântuirea 
lui. Însăşi cuvintele lui Dumnezeu adresate primilor oameni după păcat, ne arată pervertirea 
întregii creaţii şi a timpului împreună cu ea: „Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în 
vremea sarcinii tale, în dureri vei naşte copii, atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va 
stăpâni” (Facere 3, 16). Astfel, naşterea în dureri arată perpetuarea timpului şi al păcatului 
strămoşesc şi dificultatea omului de a mai fi împreună creator cu Dumnezeu. Cele două 
coordonate ale timpului vieţii – zămislirea şi naşterea – sunt marcate de data aceasta de 
durere şi de păcat în iconomia omului căzut. Este adevărat că acest timp al căderii va primi 
în final sens prin făgăduinţa definitivă a lui Dumnezeu după potop de a păstra ordinea 
cosmică pentru iubirea pe care o poartă omului creat după chipul Său. Această durere va fi 
ridicată desăvârşit prin naşterea feciorelnică a Născătoarei de Dumnezeu, care nu va mai 
zămisli în pântece decât în timp, dar în afară de ispită bărbătească, pentru ca cel născut 
dintr-însa să răscumpere timpul păcatului şi să-l transforme în timpul mântuirii pentru toată 
lumea. Sfinţii Părinţi afirmă lipsa de durere în Naşterea Mântuitorului, ca o consecinţă a 
lipsei de păcat în zămislirea Lui. Cuvintele psalmistului: „întru fărădelegi m-am zămislit şi 
în păcate m-a născut maica mea” (Psalm 50, 6) îşi pierd astfel efectivitatea, atât în naşterea 
după trup a Fiului lui Dumnezeu, cât şi în naşterea credinciosului „din apă şi din Duh” 
(Ioan 3, 5). 
73 Am putea chiar spune că timpul biblic era flexibil şi eterogen, în funcţie de trăirile 
omeneşti care aveau loc în el. El este o continuitate de rugăciune a prezenţei lui Dumnezeu 
în mijlocul poporului Său şi a prezenţei poporului ales în inima preocupărilor lui Dumnezeu 
(A se vedea, JACOB J. PETUCHOVSKI şi CLEMENS THOMA, Liturghia iudaică în 
Lexiconul herder al întâlnirii iudeo-creştine, Ed. Humanitas, 2000, p. 156-159). 
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poporului poruncile divine.74 Din acest motiv, timpul era într-un fel 
plângerea pierderii raiului originar, 75 dar şi conştiinţa că într-o zi acesta va 
sfârşi, fiind înghiţit de înviere şi de viaţa veşnică. Mângâierea este garantată 
numai în cugetarea la Dumnezeu, ca fiind singura în măsură să dăruiască 
sufletului o lumină de viaţă, cum spune proorocul David: „Că nu este întru 
moarte cel ce Te laudă pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda”.76 Aşadar 
temporalitatea ca rugăciune este sursa de viaţă a omului căzut dar cu 
speranţa în viaţa veşnică. 

Dar, viziunea temporalităţii ca icoană a planului veşnic al lui 
Dumnezeu pentru lume deschide şi perspectiva umanităţii asupra 
programului eshatologic de unire a omului cu Dumnezeu. Prin prooroci, 
prezenţa lui Dumnezeu în lume are desigur valoare eshatologică, deoarece ei 
privesc lumea prin perspectiva împlinirii planului lui Dumnezeu. În acest 
sens, Împărăţia mesianică este una a curgerii vremurilor, dar şi a împlinirii 
unui plan divin în care făptura primeşte în interioritatea ei pe Dumnezeu 
Cuvântul. Ca Împărăţie nemuritoare, aceasta este numită cu „Ierusalimul cel 
de Sus” pentru că în ea se concentrează eshatologic prezenţa lui Dumnezeu 
în spaţiul şi timpul creat: „Că a ales Domnul Sionul şi l-a ales ca locuinţă 
Lui. Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales 
pe el”.77 Evident, în această Împărăţie, timpul îşi are începutul şi sfârşitul în 
Logosul Tatălui, care şi El la timpul potrivit a intrat în timpul nostru pentru 
a-l transforma într-un timp al veşniciei. Însăşi raţiunile istoriei se grăbesc în 
Hristos Mântuitorul spre împlinirea eshatologică a lumii, cum spune Sfântul 
Apostol Pavel.78 În acest caz, timpul şi lumea sunt tranzitorii, cresc 

                         
74 După cum constată în Vechiul Testament întregul cult iudaic era un cult penitenţial prin 
faptul că asuma ca realitate fundamentală ameninţarea morţii şi a păcatului, a stricăciunii şi 
a necurăţiei în poporul lui Israel. Toate păcatele, ca seminţe ale morţii, trebuiau şterse şi 
curăţite prin jertfe, afierosiri şi consacrări. Însăşi moartea fizică era o expresie a necurăţiei 
vieţii umane, de aceea trupurile morţilor erau necurate pentru cei vii, iar ritualurile de 
curăţire după moartea unui om trebuiau să fie respectate cu stricteţe. Apoi, povara păcatului 
strămoşesc, ca perpetuare a păcatului strămoşesc prin păcatul cărnii, era permanent prezentă 
chiar şi în inima vieţii, ca de exemplu ciclurile fecundităţii feminine sau naşterea de prunci, 
fiind considerate necurate, aşa cum se exprimă Psalmistul: „Că iată întru fărădelegi m-am 
zămislit şi în păcate m-a născut maica mea” (Psalm 50, 6). 
75 „Şi privind eu, am văzut o mână întinsă spre mine şi în ea o hârtie strânsă sul şi a 
desfăşurat-o înaintea mea, şi am văzut că era scrisă şi pe o parte şi pe alta: plângere, 
tânguire şi jale era scris în ea” (Iezechiel 2, 9-10). 
76 Psalm 6, 5. Aceste cuvinte ale psalmistului vor proiecta profetic teologia mântuirii 
oamenilor în lume prin Mesia, rugăciunea şi cugetarea la Legea Lui fiind singura lumină şi 
permanenţă a vieţii: „şi la Legea Lui va cugeta ziua şi noaptea” (Psalm 1, 2). 
77 Psalm 131, 13-14. 
78 Iată ce spune fericitul Pavel despre acest timp: „Că vremea s-a scurtat de acum, aşa încât 
şi cei ce au femei să fie ca şi cum n-ar avea şi cei ce plâng să fie ca şi cum n-ar plânge; şi 
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împreună şi se maturizează prin moartea şi Învierea Domnului. Tocmai 
pentru aceste raţiuni este foarte important de subliniat solidaritatea 
ontologică a omului cu lumea, atât în căderea şi ridicarea lui, cât şi în 
asumarea istoriei.79 Apocalipsa vine şi conturează această legătură, 
expunând prin viziunea sa sfârşitul lumii şi instaurarea Ierusalimului veşnic, 
în care timpul este privit ca o realitate plinită şi finită: „Şi s-a jurat pe Cel ce 
este viu în vecii vecilor, Care a făcut cerul şi cele ce sunt în cer şi pământul 
şi cele ce sunt pe pământ şi marea şi cele ce sunt în mare, că timp nu va mai 
fi”.80 De aici deducem că sfârşitul timpului lumii este în firea lucrurilor, iar 
menirea acestuia este ca să piară pentru a lăsa loc veacului viitor.81 Aşa că 
revelaţia începe şi se sfârşeşte cu două realităţi Facerea şi Parusia pe care 
nimeni nu le-a văzut, decât numai Dumnezeu, care este mai presus de timp 
şi de lume. Pentru ca şi omul să aibă şi el oarece vedere a timpului, 
Dumnezeu i-a dat această vederea în taina credinţei, prin ochii Duhului 
Sfânt în Hristos, Dumnezeu-Omul. Asta înseamnă că „καιρος” este timpul 
raportat la veşnice, timpul deschis experienţei atemporale şi supratemporale 
a omului, timpul extins şi umanizat prin iubirea divină a Logosului 
crucificat şi înviat. Prin acest „καιρος” omul accede atât la trecut, cât şi la 
viitor, pătrunzând în toată creaţia prin iubirea naturală activată de harul 
divin şi luminând istoria trecută, prezentă şi viitoare. Astfel el depăşeşte 
toate limitările spaţiale şi temporale, făcând prezentă în lume lucrarea 
harului şi a răspunsului său la chemarea veşniciei. Tocmai pentru acest fapt 
timpul lui Dumnezeu, ca timp al mântuirii noastre, nu se poate măsura în 
ore, zile sau ani pentru că este timp unit cu veşnicia simultan.82 

O altă dimensiune a temporalităţii, cum am văzut mai sus, este aceea 
că timpul cosmic este icoană a vremurilor mesianice şi revelate. Mântuitorul 
Însuşi, la cererea fariseilor şi saducheilor de-a le arăta „semn din cer”, 

                                                               
cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura şi cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni şi cei ce se 
folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi deplin de ea. Căci chipul (sau timpul) 
acestei lumi trece” (I Corinteni 7, 31). 
79 Această alegorie om-lume apare clar în concordanţa antropologică a treptelor temporale 
ale omului, ale cosmosului şi ale istoriei, unde copilăria şi maturitatea lumii sunt asociate 
cu „starea bărbatului desăvârşit” (Efeseni 4, 13), în care Hristos Domnul a propovăduit, 
„a murit şi a înviat” (I Tesaloniceni 4, 16). 
80 Apocalipsa 10, 6. 
81 Din acest unghi de vedere constatăm o corespondenţă intimă dintre spaţiu şi timp, dintre 
identitatea lor ontologică şi viitorul acestora cu privire la oameni şi la creaţie în general. 
Desigur, toate lucrurile vor trece, numai Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veac, el fiind 
singurul care are textura eternităţii, pentru că el cuprinde începutul şi sfârşitul lumii şi al 
istoriei, prin descoperire dumnezeiască. 
82 Psalmistul spunea: „O mie de ani înaintea Ta este ca o zi care a trecut şi ca staja nopţii” 
(Psalm 90, 4). 
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sublinia legătura logică a timpului cosmic cu planul Său mesianic: „Când se 
face seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu. Iar 
dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu posomorât. 
Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremurilor nu 
puteţi!”.83 Aşadar, „καιρος” este timpul nemăsurabil, dar umanizat şi 
spiritualizat prin prezenţa lui Dumnezeu în lume care lucrează în firea Sa 
umană şi în cei botezaţi zidirea Trupului Său, Biserica, introducând pe toţi 
în Împărăţia iubirii Sale.  

Un alt lucru foarte important, subliniat de Sfintele Evanghelii, este 
acela referitor la „ceasul Domnului”, expresie care cuprinde, cum am văzut, 
mai multe sensuri ale timpului. Din aceste cuvinte înţelegem cum 
Dumnezeu în iconomia Sa are grijă de înveşnicirea omului, trecându-l pe 
acesta şi lumea printr-o succesiune de momente ale mântuirii, toate acestea 
fundamentând viitorul lor. Cum ştim, evenimentele mântuitoare sunt 
realizarea planului etern de unire a omului cu Dumnezeu, ele fiind unite cu 
veşnicia Fiului lui Dumnezeu Care le săvârşeşte. În acest context, ceasul 
Mântuitorului Hristos are valoare eshatologică pentru că evenimentele vieţii 
pe pământ ale Domnului sunt criteriile de valorizare şi de judecată a 
umanităţii. Datorită acestui fapt, ceasul jertfei Domnului Hristos devine 
poarta spre veşnicie deschisă tuturor oamenilor, iar Învierea Lui este 
începutul învierii acestora din robia păcatului şi morţii. Deci, în Dumnezeu 
Cuvântul înomenit timpul se impregnează de veşnicie, iar istoria devine 
cruciformă din momentul în care El a luat Crucea lumii pe umerii Săi. Mai 
mult, Mântuitorul Hristos Însuşi este Crucea universului şi Crucea timpului, 
arătând în El vocaţia de veşnicie a făpturii create din nimic. 

Desigur, teologia timpului hristologic covârşeşte dimensiunea 
temporală şi rânduielile firii create. Astfel, când Maica Domnului Îl 
întrupează pe Fiul lui Dumnezeu din trupul ei feciorelnic, ea devine icoana 
Bisericii, care primeşte în sine veşnicia. Sfântul Ioan Evanghelistul 
sesizează această relaţie mistagogică şi personală a timpului, când 
Mântuitorul şi mama Sa, la nunta din Cana Galileii, asistă la un timp 
hotărâtor al arătării slavei Sale. Acest moment arată deopotrivă că 
rugăciunea Preacuratei poate schimba rânduielile firii şi că poate grăbi 
istoria de a primi în sine pe Dumnezeu, dar şi timpul Mântuitorului Hristos 
sau vremea Lui de a muri pentru păcatele întregii lumi. Acest ceas al 
transformării din iubire este prefaţa de o schimbare a materiei, în cazul 

                         
83 Matei 16, 2-3. Redăm aici şi cuvintele Sfântului Apostol Pavel care, afirmând 
dimensiunea providenţială a timpului ca plinire a planului divin veşnic în istorie pentru 
înveşnicirea creaturii, explică şi mai  lămurit cele spuse de Domnul: „Căci Hristos, încă 
fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioşi” (Romani 5, 6). 
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nunţii din Cana, a apei în vin, moment în care sensurile creaţiei îşi regăsesc 
vocaţia originară. Cât priveşte însă timpul morţii şi Învierii Domnului, din 
iubire pentru oameni, acesta este momentul care dăruieşte transformare 
istoriei pentru veşnicie, eternitatea umplând timpul, iar timpul umplându-se 
de eternitate. Aşadar, taina vremii lui Hristos este taina ascultării şi 
chenozei, tocmai pentru că Fiul împlineşte voia Tatălui, împlinire care 
concentrează timpul în sine şi biruieşte hotarele firii.84 Aşadar, în 
Mântuitorul Hristos timpul se împuţinează ajungând până la momentul 
unirii noastre cu cel iubit: „Puţin timp mai sunt cu voi şi Mă duc la Cel ce 
M-a trimis. Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi; şi unde sunt Eu, voi nu puteţi 
să veniţi acum”.85  

Din acest punct de vedere, eshatologia este categoric cuprinsă în 
Persoana Mântuitorului Hristos, aici şi acum. Ea se extinde pnevmatologic 
în Biserică şi în istorie, sfârşitul timpului fiind deja împlinit în El.86 Sfântul 
Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, după ce aminteşte câteva 
evenimente ale intervenţiei lui Dumnezeu în istorie, afirmă că eshatonul 
irumpe în istorie, ca realizare şi desfăşurare a lucrării Mântuitorului Hristos 
de unire a umanităţii şi a lumii cu Dumnezeu în iubire.87 În sensul acesta 
timpul hristologic devine un timp al Bisericii ca aşteptare a Împărăţiei 
veşnice care se află deja în Sfintele Taine.88 Astfel, timpul Bisericii este în 
                         
84 Venirea Domnului în lume aduce un nou sens timpului, acesta fiind considerat timpul 
Domnului, pentru că acest timp este în El. De asemenea acest timp al Domnului este şi 
timpul mântuirii noastre, pentru că în Domnul noi suntem cuprinşi pentru a fi transferaţi în 
iubirea veşnică a Tatălui ceresc. Sfântul Apostol Pavel sintetizează magistral această 
cuprindere şi deschidere a noastră în Mântuitorul Hristos, când zice: „Mulţumind cu bucurie 
Tatălui Celui Ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină. 
El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, 
întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor” (Coloseni 1, 
12-14). 
85 Ioan 7, 33-34. 
86 K. J. WOOLCOMBE, The Biblical Origins and Patristic Development of Typology, în 
Essays in Typology, col. „Studies in Biblical Theology 22”, SCM Press, London 1957, 
p. 39. 
87 Iată cum prezintă Fericitul această lucrare eshatologică a Mântuitorului: „Căci nu voiesc, 
fraţilor, ca voi să nu ştiţi că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi cã toţi au trecut prin 
mare”... (I Corinteni 10, 1-11). 
88 Considerăm că pe această direcţie se situează şi teologia patristică a timpului care nu este 
altceva decât o extensie şi o trăire a teologiei biblice în care oamenii lui Dumnezeu, membri 
ai Bisericii, experiază şi aprofundează în Duhul Sfânt taina iubirii lui Hristos pentru lume în 
toată diversitatea ei personală şi dialogică. În teologia scrierilor patristice timpul nu este o 
pură speculaţie teologică, ci o experienţă vie a Duhului Sfânt prezent şi lucrător în Biserică, 
iar aprofundările lor sunt o desfăşurare a credinţei şi îndumnezeirii omului. Astfel, 
metaforele temporale patristice sunt expresii ale diversităţii de unire a omului cu Dumnezeu 
şi pietre de hotar dintre timpul actual şi veşnicie (A se vedea şi CONSTANTIN 



61 
 

felul acesta tensiunea dintre aşteptare şi prezenţă, dintre dorire şi plinire, 
dintre speranţă şi unire. Chiar cuvântul parusie are această ambivalenţă 
teologică a timpului eclesial, fiind venire şi prezenţă, „deja” şi „nu încă”. 
Prin urmare, există o relaţie strânsă între venirea Cuvântului lui Dumnezeu 
în lume „la plinirea vremii”89 şi prezenţa Sa în lume după Înălţare, cum 
spune Domnul: „Iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului”.90 Prin urmare, temporalitatea ca limită ontologică a creaturii este 
şi icoana unei procesiuni ontologice şi pascale a persoanelor umane în 
iubirea eternă a Creatorului.91 

Şi creaturile angelice trăiesc în eon, eonul fiind o durată spirituală, în 
care ele perseverează şi se apropie de lumina veşnică a lui Dumnezeu în 
starea şi în treapta ierarhică în care a fost create.92 După Sfântul Maxim 
Dumnezeu cuprinde astfel toată creaţia şi tot timpul fiind „un început şi un 
sfârşit etern”, începutul începuturilor şi sfârşitul sfârşiturilor lumii.93 

                                                               
ANDRONIKOF, Le sens de la liturgie, Editions du Cerf, Paris, 1988, p. 53-55). Chiar şi 
faptul de a vorbi despre cele necuprinse cu gândul este pentru Părinţii Bisericii un demers 
prin care Mântuitorul Hristos, Cel veşnic, Se revarsă haric şi iubitor în viaţa vremelnică. 
89 Galateni 4, 4. 
90 Matei 28, 20. 
91 De aici înţelegem de ce viziunea profund creştină asupra timpului ca resort al veşniciei 
este atât de diferită de învăţătura platonică despre materie şi despre temporalitate cu 
corespondenţe eretice în gnosticism. Pentru creştini timpul este o pregătire a omului, suflet 
şi trup, pentru viaţa cea adevărată în lumina iubirii divine. În acest context apare desluşit 
faptul că epectazele mistice sunt evenimente ale omului, iar timpul este pedagogia divină 
pentru ca el să se unească cu Dumnezeu, după o anume experienţă a harului. 
92 Evident, această procesiune ontologică a creaturilor cereşti evită emanaţionismul plotinian 
sau ciclicitatea dualistă origenistă (PAUL PLASS, Timeless time in Neo-Platonism, în The 
Modern Schoolman, vol. 55, 1977, pp. 1-59). Eonul este şi starea celor care vor moşteni 
Împărăţia lui Dumnezeu, fiind unirea temporalului creat cu eternitatea divină care îl naşte şi 
înveşniceşte (A se vedea DIONISIE AREOPAGITUL, Opere complete, Ed. Paideia, 
Bucureşti, 1996, Despre numirile dumnezeieşti IV, 1, X, 3). 
93 După Sfântul Maxim, „începutul, mijlocul şi sfârşitul sunt însuşirile celor pe care le 
împarte timpul; ba ar putea zice cineva fără să greşească, că sunt ale celor privite la un loc 
în veac. Căci timpul având mişcare măsurată, se circumscrie prin număr. Iar veacul fiind 
cugetat în existenţa lui împreună cu categoria lui când implică intervalul întrucât îşi are un 
început al existenţei” (Sf. MAXIM MĂRTURISITORUL, în Filocalia II, 1947, p. 126). 
Cum constatăm în teologia Sfântului Maxim, istoria este organizată triadic plecând de la 
distincţia început-mijloc-sfârşit, în dimensiune mistagogică şi simbolică. Una dintre triadele 
realităţii cu relevanţă cinetică şi ontologică este naştere-mişcare-odihnă. Iar o altă triadă 
simbolică a realităţii este fiinţă - fiinţă bună - fiinţă bună veşnică (HANS URS VON 
BALTHASAR, Kosmiche Liturgie, Einsiedeln: Johannes – Verlag, 1961, ed. a 2-a, p. 610-613). 
Sfântul Maxim va împrumuta noţiunea de interval, extensie din teologia capadociană şi o 
va folosi pentru a arăta mişcarea progresivă a creaturilor în timp ca apropiere neapropiată 
de Dumnezeu. Toate făpturile au un început al fiinţei lor, iar intervalul dintre acest început 
şi starea lor prezentă este măsura apropierii şi orientării lor fiinţiale. Intervalul este şi 
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Această viziune harică asupra timpului este inclusă în marea taină a istoriei 
lumii ca desfăşurare a iubirii divine în creaţia văzută şi nevăzută, unde 
domină ordinea inteligibilă a sensurilor creaţiei ca taină a veacurilor în 
extensia ei teonomică.94 Pentru a ilustra această legătură a creatului cu 
necreatul, Sfântul Grigorie foloseşte nu numai noţiunea de interval, ci şi pe 
cea de hotar şi mediu dintre două realităţi, realitate care este nu numai o 
categorie a fiinţei, ci omul însuşi devine hotar sau margine a celor cunoscute 
de el în Dumnezeu, cum afirmăm în introducere.95 Aşadar, veacul este 
timpul concentrat şi copleşit de iubirea lui Dumnezeu, care cheamă la 
participare persoanele create, ea fiind un dar al libertăţii în iubire a omului şi 
a lui Dumnezeu.96 

Există aşadar o continuitate ontologică între timp şi eternitate în 
lumina unică a iubirii care covârşeşte toate cele ce sunt.97 Această percepţie 

                                                               
prăpastia infinită care separă creatura de Creator, iar caracteristica fundamentală a creaturii 
este finitudinea ei (PG. 91, 1057A). Universul este spaţiu finit, iar timpul este mişcare 
finită, fiind amândouă cuprinse şi limitate de infinitatea care le conţine. Lumea se mişcă 
deoarece nu şi-a găsit încă sfârşitul calitativ, scopul final: „Deci dacă fiinţele raţionale sunt 
făcute ele numaidecât se şi mişcă ca unele ce sunt mişcare după fire dinspre început pentru 
faptul că există spre sfârşit după alegerea voinţei spre existenţa fericită –  
Căci ţinta mişcării celor ce se mişcă este existenţa fericită precum începutul ei este însăşi 
existenţă. Iar aceasta este Dumnezeu Care e şi Dătătorul existenţei şi Dăruitorul existenţei 
fericite ca început (obârşie) şi sfârşit (ţintă). Căci din el avem şi a ne mişca simplu ca din 
început şi felul cum ne mişcăm spre El ca ţintă” (SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, 
Ambigua, PSB 80, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1983, p. 73-74). Mişcarea este aşadar un 
adevăr calitativ fundamental al creaţiei ca posibilitate a unirii progresive cu Cel neapropiat 
în iubire.  
94 După Sfântul Ierarh coerenţa celor create în timp de Dumnezeu are o valoare liturgică şi 
mistagogică pentru că Însuşi Dumnezeu Se oferă progresiv în har omului însetat de iubirea 
lui Dumnezeu. Faptul că slujbele Bisericii sunt cuprinse într-o „rânduială” arată că sensul 
iconic al creaţiei ca Liturghie de slavă lui Dumnezeu şi finalitatea ei de lumină în veacul 
viitor care e o Liturghie veşnică. În acest context, akoluthia Sfântului Grigorie este o 
progresivitate care duce spre scopul final al creaţiei (A se vedea pe larg aprofundarea 
tuturor sensurilor acestui termen al Sf. Grigorie la JEAN DANIELOU, L‘etre et le temps 
chez Gregoire de Nysse, Leiden Brill, 1970, pp. 18-49). 
95 Prin urmare tot „ceea ce se cuprinde mereu e totdeauna mai mult decât cele ce s-au 
cuprins înainte, dar nu hotărniceşte în sine ceea ce se caută, ci marginea a ceea ce s-a aflat 
se face celor ce urcă, început spre aflarea celor mai înalte” (SF. GRIGORIE DE NYSSA, 
Omilii la Cântarea Cântărilor, PSB 29, p. 223). 
96 Am putea afirma fără să greşim că veacul sau aionul este eternitatea împărtăşită creaturii, 
Dumnezeu atingând făpturile de nemurirea Lui. 
97 Sfântul Maxim afirmă că sfinţii „spre aceasta le era acum tot zorul, dorind slava ei în 
Hristos, ca precum au pătimit împreună cu El în veacul acesta, aşa să fie şi slăviţi 
împreună cu El, în veacul viitor”. În felul acesta ei simt dinamismul intrinsec al creaturii 
care tinde spre Izvorul fiinţei, ceea ce înseamnă că există un dor ontologic al omului după 
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a istoriei o întâlnim în cântarea „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, 
Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, înviind Tu; Răstignitu-m-am 
ieri împreună cu Tine: Însuţi împreună mă preamăreşte Mântuitorule, în 
Împărăţia Ta”.98 Din acest tropar deducem că împreună-pătimirea şi 
învierea noastră cu Hristos este temelia unirii cu El în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Acest ritm liturgic al slăvirii lui Dumnezeu pe pământ, în viaţa 
Bisericii, este nedespărţit de slava veşnică a celor ce cântă Sfintei Treimi în 
cer: „Ca pre Împăratul tuturor primim pe Cel nevăzut înconjurat de cetele 
îngereşti”.99 
 
Abstract: The Eschatological Perspective of Man’s Salvation in the 
Context of Eternity in the Terms of Ortodoxy 
The eschatological time of the kingdom is a time of penitence, of the 
transformation  of  the mind and of the wey to be of the man. 

Just this time was  our salvation promised by God, though it is a time 
of testing and testimony to reach a pleasing sacrifice to God. 

 So on one hand we can speak of a time of God's patience, to our 
sins, and on the other side of a waiting time of God. 

The fact that the Lord awaits us and closers us to Him , provs that 
through time he gives us a new understanding of eschatology, of course, in a 
new life which he inaugurated with his coming into the world. 

 Thus, we can to understand the  time as a gift of God in which the 
human dignity is elevated to the highest degree.  

During this time the man has the opportunity to advance in 
communion with God until beyond time, in eternity. 

The theology of the  christological time overwhelms the temporal 
dimension and the ordinances of the created nature. So when Virgin Mary 
incarnats the Son of God in her virginal body, she becomes the icon of the 
Church, which receives itself the eternity. 
 

                                                               
Dumnezeu (A se vedea PAUL PLASS, Transcendent time in Maximus the Confessor, în 
The Tomist, vol 44, 1980, Washington, p. 259; 297). 
98 Penticostar, Canonul Învierii, cânt. a  3-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 16. 
99 Liturghier, p. 149.  
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Sfinţilor Părinţi (I) 

 
 

P.S. Conf. Univ. Dr. NICODIM NICOLĂESCU1 
Episcopul Severinului şi Strehaiei 

 
Cuvinte cheie: smerenie, Sfinţii Părinţi, exegeză, virtute 

Keywords: humility, Saint Fathers, exegesis, virtue 
 
Alături de iubire, smerenia este „virtutea creştină prin excelenţă”.2 Domnul 
nostru Iisus Hristos îi învaţă pe ucenicii Săi, zicându-le: „Când veţi face 
toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am 
făcut ceea ce eram datori să facem” (Luca 17, 10). Prin aceste cuvinte dorea 
să-i înveţe pe ucenici şi prin aceştia întreg neamul omenesc, că este 
important să-şi îndepărteze din inimă „gândurile venite de pretutindeni... să 
nu se laude cu izbânzile lor şi să cunoască faptul că cea mai mare dintre 
toate virtuţile este smerenia, că omul trebuie să se arate întâi de toate, smerit 
în reuşitele lui”.3 Expresia smerit întru reuşitele lui, demnă de reţinut, 
desemnează pe cel care duce o viaţă plină de virtuţi, dar este smerit. Dacă 
smerenia, care are ca temelie „recunoaşterea nimicniciei noastre şi 
dependenţei noastre totale de Dumnezeu”,4 uneori înseamnă recunoaşterea 
păcatelor noastre, aşa cum se observă în atitudinea şi rugăciunea vameşului 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 JEAN-CLAUDE LARCHET, Terapeutica bolilor spirituale, trad. de Marinela Bojin, 
Ed. Sofia, Bucureşti, 2006, p. 580. 
3 SFANTUL IOAN GURĂ DE AUR, Cuvinte de aur, vol. II, trad. de Pr. Victor 
Manolache, ediţia a VII-a, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2012, p. 25. Sfântul Ioan Gură de Aur 
mai spune în acest sens: „Totdeauna Hristos caută să potolească gândurile de mândrie ale 
ucenicilor, să-i convingă să se smerească şi să nu se laude cu faptele lor bune; să ştie că mai 
cu seamă cea mai mare virtute din toate este să te smereşti când faci fapte bune” (Omilii la 
Facere, Omilia XXI, III, în col. PSB 21, trad., introd., indici şi note de Pr. Dumitru Fecioru, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 249-250. 
4 Mitropolit dr. NICOLAE MLADIN, Prof. diac. dr. OREST BUCEVSCHI, Prof. dr. 
CONSTANTIN PAVEL, Prof. diac. dr. IOAN ZĂGREAN, Teologia Morală Ortodoxă, 
vol. II, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 79. „Dacă ne socotim păcătoşi atunci când 
suntem păcătoşi, precum şi suntem, ne îndreptăm cum s-a îndreptat şi vameşul, cu cât mai 
mult ne vom îndrepta când ne socotim păcătoşi deşi suntem drepţi? Dacă smerenia face din 
păcătoşi drepţi - cu toate că aceasta nu-i smerenie, ci o recunoaştere a propriei stări 
sufleteşti -, deci dacă recunoaşterea propriei stări sufleteşti poate atât de mult asupra 
păcătoşilor, gândeşte-te ce minuni poate săvârşi smerenia asupra drepţilor” (SFÂNTUL 
IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, Omilia III, IV, în PSB 23, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1994, p. 42). 
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din pilda arhicunoscută, smerita cugetare sălăşluieşte în inima aceluia care 
„se smereşte pe sine, deşi este mare în virtute”.5 

Specialiştii în Teologie morală creştină au arătat că virtutea 
smereniei n-a fost cunoscută în filozofia păgână. În antichitate era socotită 
ca o slăbiciune, o laşitate.6 Smerenia şi smerita cugetare nu pot fi tratate 
separat, aşa după cum nici mândria nu poate fi tratată fără slava deşartă, deşi 
unii Sfinţi Părinţi vorbesc uneori despre acestea ca despre două patimi 
separate. Smerenia este opusul mândriei, despre care Sfânta Scriptură ne 
spune că „este începutul oricărui păcat” (Ecclesiast 10, 15), iar smerita 
cugetare este opusul slavei deşarte.7 

Un sens al smereniei reiese şi din cuvintele Domnului nostru Iisus 
Hristos: „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia Cerurilor” 
(Matei 5, 3). Explicaţia expresiei săraci cu duhul ne-o dă Sfântul Ioan Gură 
de Aur. El se întreabă retoric: „Cine sunt cei săraci cu duhul?” şi tot el 
răspunde: „Cei smeriţi şi cu inima zdrobită. Aici sufletul şi voinţa liberă 
sunt numite duh. Şi pentru că sunt mulţi oameni smeriţi, dar nu de buna lor 
voie, ci constrânşi de împrejurări, Hristos îi lasă la o parte pe aceştia - că 
nici nu merită laudă! - şi fericeşte mai întâi pe cei ce de buna lor voie se 
smeresc şi se micşorează pe ei înşişi”.8 

Smerenia şi smerita cugetare a fost trăită de sfinţii nevoitori în 
mănăstiri cu viaţă de obşte şi, în aceeaşi măsură, de cei ce s-au ostenit în 
pustiu, dar şi de creştinii din lume. Atât cei care au ales viaţa monahicească, 
cât şi bunii creştini, au reuşit să ajungă pe culmile înalte ale desăvârşirii 
până la sfinţenie, devenind oameni duhovniceşti şi sfinţi, bineplăcuţi 
înaintea lui Dumnezeu. Aceştia au fost prezentaţi de Sfântul Macarie 
Egipteanul în felul următor: „Oamenii duhovniceşti; trecând mai înainte prin 
încercări multe şi înfricoşătoare şi umplându-se după aceea de har şi de 
bunuri (duhovniceşti), nu se mai tem de cei ce vor să-i jefuiască, pentru că 
bogăţia lor nu este puţină. Totuşi au şi ei o teamă. Nu ca aceia care se tem 
de duhurile cele viclene, ci o teamă legată de folosirea darurilor spirituale 

                         
5 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, în vol. Problemele vieţii, trad. de Cristian Spătărelu 
şi Daniela Filioreanu, Editura Cartea Ortodoxă, Ed. Egumeniţa, p. 80. 
6 Teologia Morală Ortodoxă, p. 80. 
7 Sfântul Ioan Scărarul evidenţiază că smerita cugetare este opusul slavei deşarte. El spune: 
„Dacă înălţimea slavei deşarte stă în a face cineva schime şi fapte făţarnice, chiar când nu e 
de faţă nimeni care e obligat să-l laude, semnul lipsei de slavă deşartă se arată a nu se lăsa 
cineva niciodată furat de cugetarea de prezenţa celor ce-l laudă” (Scara dumnezeiescului 
urcuş, Cuvântul XXIX, cap 12, în col. „Filocalia”, vol. IX., trad., introd. şi note de Pr. prof. 
dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2013, p. 481-482). 
8 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, Omilia XV, I, în PSB 23, p. 174. 
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încredinţate lor”.9 Omul duhovnicesc, spune acelaşi mare Părinte, 
reprezentant de seamă al monahismului egiptean, „se consideră pe sine mai 
prejos decât toţi păcătoşii. Cu cât se adânceşte el în cunoaşterea lui 
Dumnezeu, pe atât se consideră pe sine un neştiutor şi cu cât ştie (mai mult 
despre El), pe atât crede că nu ştie nimic. Această convingere, care devine în 
sufletul său ca şi ceva firesc, i-o creează harul”.10 

Creştinii din lume au ajuns şi ei oameni duhovniceşti prin trăirea 
unei vieţi bineplăcute înaintea lui Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor şi a 
cuvântului Evangheliei Domnului Hristos, dar şi prin acoperirea virtuţilor cu 
smerita cugetare. Referindu-se la aceştia, Sfântul Macarie precizează: „Aşa 
sunt creştinii care au har: bogaţi în Dumnezeu, dar săraci cu duhul, ca şi 
când n-ar avea nimic”.11 

Sfântul Antonie cel Mare a cunoscut importanţa smereniei. În Pateric 
citim că acesta văzând întinse cursele vrăjmaşului diavol, folosite în acel 
război nevăzut cu monahii, dar şi cu creştinii, a plâns şi, suspinând, a 
întrebat: „Oare cine poate să le treacă pe acestea?”. Răspunsul i-a venit 
printr-un glas: „Smerenia”.12 
 
Definiţia smereniei şi a smeritei cugetări 
Părinţii Bisericii au fost oamenii smeriţi, atât cei care au lăsat opere de 
valoare teologică, cât şi cei care au lăsat o literatură filocalică, aşa cum au 
fost părinţii niptici, şi cei care ne-au lăsat o literatură sofiologică, literatură 
ce cuprinde Patericele, Vieţile Sfinţilor, Sbornicele, etc. 

Dar nu numai Părinţii s-au referit la virtutea smereniei, ci şi scriitorii 
bisericeşti, deşi aceştia n-au fost trecuţi în rândul sfinţilor, datorită unor 
erori cu privire la învăţăturile de credinţă. Erorile sau greşelile acestora n-au 
fost intenţionate. Este arhicunoscută râvna şi dorinţa lui Origen de a merge 
să fie martirizat, declarându-se creştin alături de tatăl său, care este mucenic. 
Mama sa i-a ascuns hainele, încât el, deşi avea numai şaptesprezece ani, n-a 
putut pleca. El (Origen) spune că smerenia „este starea în care omul nu se 
mândreşte, ci se micşorează pe sine însuşi”.13 
                         
9 SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL, Cele cincizeci de omilii duhovniceşti, Omilia 
XVI, 11, în PSB 34, trad. de Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1992, p. 176. 
10 IBIDEM, Omilia XVI, 12. 
11 SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL, Alte şapte omilii, Cuvânt despre paza inimii, 12, 
în PSB 34, p. 288. 
12 Patericul Egiptean, Pentru avva Antonie, 9, Casa editorial-tipografică Bons Offices, 
Chişinău, 2007, p. 6. 
13 ORIGEN, Din omiliile Evangheliei de la Luca, Omilia a VIII-a, V, în PSB 7, trad. de Pr. 
prof. Teodor Bodogae, Pr. prof. Nicolae Neaga şi Zorica Laţcu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1982, p. 94. 
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Sfântul Vasile cel Mare scrie că „Smerenia este să socoteşti pe toţi 
oamenii superiori ţie, după norma Apostolului”.14 

Această importantă virtute se numeşte în limba greacă ταπείνωσης. 
Este un termen grecesc format din cuvintele τάπης care înseamnă covor, 
preş şi τείνω care înseamnă a întinde.15  

În limba greacă cuvântul ταπείνωσης are mai multe sensuri. Primul 
sens este acela de smerenie, folosit de Platon în lucrarea Νόμοι, unde este 
amintit omul smerit, diferit de cel trufaş. Acelaşi sens se află şi în Noul 
Testament în Sfânta Evanghelie de la Matei (11, 25), la II Corinteni (6, 6).16 
Al doilea sens este acela de înjosire, umilire aşa cum îl întâlnim la 
Herodot.17 Despre oraşe mici întâlnim expresia cele smerite ale oraşelor sau 
micile, slabele oraşe.18 Socrate foloseşte expresia fac ceva în chip smerit sau 
mă aflu într-o stare smerită.19  

Uneori ταπείνωσης are şi sensul de loc jos, regiune sau zonă joasă, 
aşa cum întâlnim la Herodot.20 La Xenofon avem expresia statură joasă, 
adică scund,21 la Poliviu râu mai puţin adânc sau neadânc.22 

La Platon găsim o semnificaţie morală cu sens negativ şi 
desemnează pe omul mizerabil, murdar, de spiţă joasă şi uneori neliber.23 
În limba greacă veche se mai găseşte şi termenul ταπεινότης, sinonim cu 
χαμηλότης. Care înseamnă umilinţă, modestie.24 Diodor vorbeşte de 
modestia ţării.25 Tucidide întrebuinţează termenul cu sensul de stare sau 
situaţie. El foloseşte expresia stare smerită sau lipsită de valoare.26 Un alt 
sens este acela de deznădejde (de cădere a dispoziţiei sufleteşti), şi de 
necinste.  

Este arhicunoscut şi un alt substantiv legat de ταπείνωση  şi anume 
ταπεινοφροσύνη. Acest termen este format din adjectivul ταπεινός, ο, η care 
                         
14 SFANTUL VASILE CEL MARE, Regulile mici, întrebarea 198, în col. PSB 18, trad., 
introd., indici şi note de Prof. Iorgu D. Ivan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 401. 
15  ̓ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ, Λεξικόν  ̓Αρχαίας  Ελληνικής Γλώσσασ,  ̓Αθήνα, 
1999, p. 971. 
16 HENRY G. LIDDELL şi ROBERT SCOTT, Μέγα Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσασ, vol. 
IV, tradus din limba engleză în limba greacă de Prof. Ξενοφώντος Π. Μόσχου, Ed. Οίκος 
“Ι. Σιδέρης”, 1997, p. 289. 
17 IBIDEM. 
18 IBIDEM. 
19 IBIDEM. 
20 IBIDEM. La Pindar găsim expresia: locuieşte umil trăind în locuri joase. 
21 IBIDEM. 
22 IBIDEM. 
23 IBIDEM. 
24 IBIDEM, p. 290. 
25 IBIDEM. 
26 IBIDEM. 
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înseamnă smerit  şi cuvântul φροσύνη provenit din verbul φρήν care 
înseamnă a cugeta, a gândi şi se traduce prin smerita cugetare. Uneori mai 
are şi sensul de descurajare, mâhnire (αθυμία).27 La Plutarh se întâlneşte 
ταπεινόφρων cu sensul de cugetare smerită, dar în sens negativ, josnic.28 În 
Pilde (29, 33) şi în Ecclesiast întâlnim adverbul ταπεινώς, cu sensul (bun) de 
cuget smerit.29 

Se cuvine să amintim şi existenţa verbului ταπεινόω cu sensul de a 
micşora (χαμηλώνω).30 Verbul ταπεινόω  are şi un sens metaforic, sinonim 
cu ελαττώνω  şi poate fi tradus prin: a micşora, a diminua, a invidia, aşa 
cum este folosit de Plutarh.31 

Alteori poate fi sinonim cu verbul εξευτελίζω şi are sensul de a 
înjosi, a umili pe altul.32 La diateza pasivă, verbul ταπεινωύμαι, sinonim şi 
aici cu verbul ελαττούμαι sau cu verbul σμικρύνομαι, are sensul de a se 
smeri, a se înjosi, aşa cum l-a folosit şi Platon.33 Este des întâlnit la 
Xenofont şi la Platon verbul ταπεινώνω, sinonim cu verbul υποβιβάζω cu 
sensul de a umili.34 

Trebuie amintită şi existenţa substantivului ταπείνωσις, η sinonim cu 
substantivul χαμήλωσις  şi cu substantivul καταβίβασις cu sensul de 
micşorare, scădere, înjosire, folosit în antichitate de istoricul Poliviu, de 
Platon şi Aristide Ritorul.35 
a) Smerenia şi smerita cugetare la Sfântul Ioan Gură de Aur 
Cel care a definit cu diferite ocazii smerenia a fost Sfântul Ioan Gură de 
Aur. Numind smerenia ca fiind „mama tuturor bunurilor”,36 scrie că atunci e 
smerenie, când omul se micşorează pe sine,37 când se consideră cel mai 
mic.38 Există persoane care sunt „smerite” datorită unor împrejurări. „Ce 
este, deci, smerenia? A cugeta cele smerite. Dar pe cele smerite le cugetă nu 
                         
27 Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Μέγα Λεξικόν όλης τής Ελληνικής Γλώσσασ, τόμος ΙΔ́ , ̓Αθήναι, 
1953, p. 7105. 
28 HENRY G. LIDDELL şi ROBERT SCOTT, Μέγα Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσασ, p. 
290. 
29 IBIDEM. 
30 IBIDEM, παώ χαμηλότερον cu sensul de a merge în jos. 
31 IBIDEM. 
32 IBIDEM.  
33 IBIDEM. 
34 IBIDEM. 
35 IBIDEM, ταπείνωσης mai desemnează şi starea sufletească smerită conform Facere 29, 
32, Luca 9, 48. 
36 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol 
Pavel, omilia XX, trad. de P.S. Teodosie Atanasiu, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005, p. 401. 
37 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii despre pocăinţă, Omilia a II-a, trad. de Pr. 
prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 40. 
38 IBIDEM, p. 41. 
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cel silit de împrejurări să fie smerit, ci acela care se smereşte pe sine”.39 
Uneori, smerenia în gândirea hrisostomică e sinonimă cu răbdarea 
batjocurilor şi criticilor nedrepte: „Ce înseamnă a se smeri? Nu oare a fi 
criticat, învinovăţit şi defăimat?”.40 Împlinirea virtuţilor, viaţa îmbunătăţită, 
este însoţită de o smerită cugetare, după Sfântul Ioan Gură de Aur. El scria: 
„Trăirea smereniei nu are loc când te socoteşti păcătos, fiind păcătos. 
Trăirea smereniei se găseşte la cel care, deşi are în el însuşi conştiinţa că a 
împlinit multe şi mari fapte bune, nu îşi închipuie nimic mare în privinţa 
sa”.41 Adevărata smerenie constă în împlinirea faptelor bune la care se 
adaugă smerita cugetare: „Aceasta este trăirea smereniei: de la înălţimea la 
care ai ajuns prin împlinirea faptelor bune să te smereşti în cuget”.42 Sfântul 
Apostol Pavel a fost, prin scrierile sale, un model de smerenie pentru Sfântul 
Ioan Gură de Aur. Inspirat din Epistola către Timotei, unde Sfântul Pavel se 
considera cel dintâi dintre păcătoşi (I Timotei 1, 5), sau din Epistolele către 
Corinteni, unde acesta preciza „Cu nimic pe mine nu mă ştiu vinovat, însă 
aceasta nu mă îndreptează pe mine” (I Corinteni 4, 4), Sfântul Ioan Gură de 
Aur conclude: „Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească pe 
sine cu adevărat păcătos, ci aceea este smerenie, când cineva se ştie pe sine 
că a făcut multe şi mari fapte bune şi, totuşi, nu cugetă lucruri mari despre 
sine”.43 

După Sfântul Ioan, smerenia adevărată sau smerita cugetare este 
atunci „când cineva cu faptele bune ale sale este mai presus de toţi şi, totuşi, 
se înjoseşte înlăuntrul său”.44  

Adeseori în cuvântările sale, Sfântul Pavel este adus ca exemplu de 
om şi apostol smerit. El spune: „Vrei acum să afli cine este smerit? Uită-te 
la Pavel, dascălul lumii, vasul ales, limanul liniştii, turnul nestricăcios, care 
cu trupul lui mărunt a cutreierat lumea ca să-l propovăduiască pe Hristos, a 
depus atâtea osteneli, i-a întins atâtea curse diavolului, a fost întemniţat, 
rănit, biciuit, a uimit lumea prin epistolele sale, a fost chemat la lucrarea lui 
prin glas ceresc… Şi cu toate acestea se smerea şi spunea: Eu sunt cel mai 
mic dintre apostoli; nici nu sunt vrednic să mă numesc apostol (I Corinteni 
15, 9). Vezi pe ce treaptă de smerenie se afla?”.45 Într-o altă omilie îndemna 

                         
39 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Epistola către Filipeni, Omilia a VIII-a, p. 141. 
40 IBIDEM. 
41 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Despre cunoaşterea lui Dumnezeu, Cuvântarea V, 
p. 127. 
42 IBIDEM. 
43 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Cuvânt la Duminica Vameşului şi Fariseului, în vol. 
Omilii la Postul Mare, p. 5. 
44 IBIDEM. 
45 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, în vol. Problemele vieţii ..., p. 80. 
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pe ascultătorii săi: „Priviţi la Sfântul Pavel în Testamentul Nou. Ce de 
smerenie în sânul celor mai sublime haruri! Ce de întunecime, obscuritate în 
viaţa sa, în felul lui de a trăi! Ce modestie arată când vorbeşte! Ce iubire 
smerită când pedepseşte şi mustră! Ce sărăcie învârtoşată păstrează când 
evanghelizează”.46 

În omilia I din Comentariul la Evanghelia de la Matei, Sfântul Ioan 
Gură de Aur descrie pe omul smerit: „În alt chip nu se poate ca să se facă 
cineva smerit, fără numai prin iubirea celor sfinte şi dumnezeieşti şi prin 
dispreţuirea celor de aici. După cum cel ce urmează să se bucure de 
împărăţie, întru nimic ar socoti cinstea ce i-ar da-o un om de rând în locul 
porfirei împărăteşti, tot aşa şi noi ne vom bate joc de toate cele de aici dacă 
vom dori cinstea cea din viaţa viitoare”.47 Despre omul creştin duhovnicesc 
şi smerit spune că este admirat de ceilalţi: „Nimic nu face pe creştin atât de 
admirat ca smerita cugetare”.48 Sfântul Ioan ne prezintă caracterul omului 
smerit astfel: „Cel smerit se face tuturor drag şi plăcut, este tovarăşul păcii 
neîntrerupte, şi nu are nicio pricină de ceartă sau război. Chiar dacă l-ai 
batjocori, chiar de l-ai defăima, chiar de i-ai zice orice, el tace şi este în totul 
liniştit; către toţi va avea o astfel de pace, cât nici nu se poate spune, fiindcă 
are cu sine pacea lui Dumnezeu”.49 
b) Smerenia definită de părinţii niptici 
Urmarea de către toţi creştinii a Domnului Hristos se realizează prin 
smerenie. Despre Iisus Hristos, Sfântul Pavel scria filipenilor că „S-a smerit 
pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte” (Filipeni 2, 8). Unii dintre 
cei care L-au urmat pe Iisus Hristos în toată viaţa lor au fost şi părinţii 
niptici. În operele lor, aceşti părinţi care au scris cum au trăit şi au trăit după 
cum au scris, au arătat importanţa şi valoarea smereniei şi a smeritei 
cugetări. În general, scrierile filocalice au fost în mare parte scrise pentru 
folosul nevoitorilor din chinovii şi al celor ce se nevoiau în pustie, însă ele 
se adresează în aceeaşi măsură şi acelora ce-şi poartă crucea vieţii în cetăţi. 
Creştinii se folosesc şi ei de scrierile şi experienţele părinţilor iubitori de 
trezvie şi linişte, care au definit şi au descris în felul lor smerenia şi smerita 
cugetare. În continuare îi vom aminti şi îi vom prezenta în ordine 
cronologică:  

                         
46 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, în vol. Bogăţiile oratorice, trad. de Diac. Gheorghe 
Băbuţ, vol. I şi II, Ed. „Pelerinul Român”, Oradea, 2002, p. 601.  
47 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi către 
Corintheni, Omilia I, trad. de Arhim. Theodosie Athanasiu, ediţie revizuită de Constantin 
Făgeţeanu, Ed. Sophia, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti 2005, p. 13. 
48 IBIDEM, p. 11. 
49 IBIDEM. 



71 
 

Un părinte din Everghetinos sfătuia: „Atunci când oamenii te 
cinstesc, să te smereşti mai mult şi să-ţi spui în sinea ta: Dacă ar şti cine 
sunt cu adevărat, nu mi-ar mai fi arătat nici un respect. În acest fel nu se va 
mai vătăma sufletul tău”.50 În felul acesta el se desconsideră. În acest sens, 
Evagrie Ponticul scrie: „Fericit este monahul care se socoteşte pe sine 
gunoiul tuturor”.51 

Diadoh al Foticeei precizează că definiţia smeritei cugetări este 
„uitarea atentă a isprăvilor tale”,52 iar Marcu Ascetul arată că dacă cel blând 
pentru Dumnezeu este mai înţelept decât cei înţelepţi, cel smerit cu inima 
este mai puternic decât cei puternici.53 În Filocalia Românească, Ioan 
Carpatiul precizează că smerita cugetare e mai mare şi mai puternică decât 
smerenia, fiindcă aceasta vine la cei ce au „căzut din virtute”, în timp ce 
prima vine prin harul lui Dumnezeu, după multă luptă şi rugăciune cu 
lacrimi.54 

Ilie Ecdicul arată diferenţa dintre omul care are smerita cugetare şi 
cel cuprins de slava deşartă: „Cel ce se urcă în smerita cugetare coboară mai 
jos decât cugetul său. Dar se suie mai sus cel ce nu o are pe aceasta. Acesta 
nu rabdă să se măsoare de bună voie cu cei mai mici. De aceea îşi arată 
întristarea pentru neşederea în fruntea mesei (Luca 14,7; 20,46)”.55 Tot Ilie 
Ecdicul consideră smerenia ca fiind temelia virtuţilor: „Temelia (substanţa) 
bogăţiei e aurul; a virtuţii, smerenia. Precum deci cel lipsit de aur este sărac, 
chiar dacă nu pare celor din afară, aşa, fără smerenie, nevoitorul nu va fi 
virtuos”.56 Ca temelie a virtuţilor şi a tuturor faptelor celor bune este 
prezentată smerenia şi de către Calist şi Ignatie Xanthopol: „Precum deci în 
strămoşul nostru şi în cei ca el rădăcina şi maica tuturor relelor este părerea 
de sine, aşa şi în Dumnezeu-Omul Iisus Hristos, şi în cei ce doresc să 

                         
50 Noul Everghetinos pe teme, trad. de Pr. Ion Andrei Ţârlescu, Ed. Cartea Ortodoxă, 
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vieţuiască după El, începutul, izvorul şi temelia tuturor celor bune este 
smerenia”.57 

Despre smerenie şi smerita cugetare a scris şi Sfântul Ioan Scărarul. 
Printre altele, el afirmă: „Smerita cugetare este acoperământ dumnezeiesc, 
spre nu a fi văzute izbânzile noastre. Smerita cugetare e adâncul fără fund al 
puţinătăţii noastre, care nu poate fi furat de nici un tâlhar. Smerita cugetare 
este turn tare dinspre faţa vrăjmaşului (Psalmi 60, 3). Nu se va folosi 
vrăjmaşul de el; şi fiul lui, adică gândul nelegiuirii, nu va adăuga a-i face 
lui rău; şi va tăia de la faţa lui pe vrăjmaşii lui şi va pune pe fugă pe cei cel 
urăsc pe el (Psalmi 88,23)”.58 În altă parte găsim următoarea definiţie: 
„Smerenia este învăţătura gândită a lui Hristos adunată în chip înţelegător în 
visteria sufletului de cei ce s-au învrednicit de ea, învăţătură de care nu se 
pot apropia cuvintele sunătoare”.59 

Sfântul Isaac Sirul scrie că cel ce se smereşte în toate pentru Creator, 
va fi fericit şi slăvit de Dumnezeu.60 Omul blând prin fire şi liniştit nu este şi 
smerit. O prezentare a celui ce a dobândit smerita cugetare şi nu se prinde în 
mrejele slavei deşarte ne este făcut de acest mare părinte astfel: „Nu tot cel 
blând şi liniştit, sau înţelegător şi blând prin fire, a ajuns la treapta smeritei 
cugetări. Ci smerit la cuget este, cu adevărat, cel ce are în ascuns ceva 
vrednic de fală şi nu se făleşte, ci socoteşte aceea în gândul lui una cu 
pământul. Dar nu numim smerit cu cugetul nici pe cel ce se smereşte la 
amintirea păcatelor şi greşelilor, când şi le aminteşte înainte de a se simţi 
zdrobit cu inima şi de a coborî cugetarea lui din gândurile de mândrie în 
vremea pomenirii lor, deşi acest lucru e vrednic de laudă. Pentru că dacă 
mai are un gând de mândrie încă n-a dobândit smerenia, ci încearcă să şi-o 
apropie prin felurite meşteşugiri. Chiar dacă şi acest lucru e vrednic de 
laudă, totuşi încă nu are smerenia, ci o voieşte, dar încă nu o are. Smerita 
cugetare desăvârşită o are cel ce n-are nevoie să caute pricini pentru cugetul 
său ca să se smerească, ci cel ce a dobândit-o pe aceasta în toate acestea în 
chip desăvârşit şi firesc, fără să se silească. Căci el a primit-o în sine ca un 
dar (harismă) mare, ce întrece toată zidirea şi firea. Dar el se vede pe sine în 
ochii săi ca păcătos şi smerit şi vrednic de dispreţ. Şi deşi a intrat în tainele 
tuturor fiinţelor duhovniceşti şi e desăvârşit în cunoaşterea amănunţită a 
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toată zidirea, se socoteşte pe sine ca neştiind nimic. Şi acesta e aşa în inima 
lui nu prin meşteşugiri, ci fără silă”.61 

Tot Sfântul Isaac Sirul vorbeşte de o smerenie izvorâtă din frica de 
Dumnezeu şi alta din dragoste sau din bucurie: „Există o smerenie din frica 
de Dumnezeu şi există o Smerenie de la Dumnezeu Unul se smereşte din 
frica de Dumnezeu şi altul se smereşte din bucurie. Smereniei din frica de 
Dumnezeu îi urmează bunătatea însoţită de simţiri bine orânduite şi o inimă 
zdrobită în toată vremea. Iar smereniei din bucurie îi urmează multă 
simplitate şi o inimă ce creşte şi nu mai poate fi înfrânată”.62 Punând 
accentul pe importanţa acestor virtuţi ca opuse mândriei şi slavei deşarte, 
Sfântul Isaac Sirul prezintă însuşirile smereniei: „Întrebare: Care sunt 
însuşirile smereniei? Răspuns: Precum închipuirea de sine (mândria) este o 
risipire a sufletului în nălucirile care-1 fură de la sine şi nu-i înfrânează de la 
zborul în norii gândurilor lui, prin care înconjoară toată zidirea, aşa 
smerenia îl adună în liniştire şi sufletul se strânge prin ea în lăuntrul său. Şi 
precum sufletul nu este cunoscut, nici văzut de ochii trupeşti, aşa cel smerit 
cu cugetul nu e cunoscut între oameni. Şi precum sufletul este ascuns în 
lăuntrul trupului de vederea şi de amestecarea cu toţi oamenii, aşa cel cu 
adevărat smerit la cuget nu numai că nu voieşte să fie văzut şi cunoscut de 
oameni, pentru despărţirea lui şi pentru lipsirea de toate, ci voinţa lui este şi 
aceasta: de e cu putinţă să se scufunde şi pe sine însuşi în lăuntrul său şi să 
se sălăşluiască şi să intre în linişte şi să părăsească cu totul gândurile sale 
cele dintâi, împreună cu toate simţurile sale şi să fie ca unul ce nu se află în 
zidire şi n-a venit la existenţă şi nu e cunoscut nicidecum nici de sufletul 
său. Şi pe cât este acesta de ascuns şi de închis, ca o comoară, şi despărţit de 
lume, pe atât este de întreg lângă Stăpânul său”.63 Interpretând acest 
fragment, Părintele Dumitru Stăniloae descrie felul în care se manifestă 
omul smerit, cel care are în inima sa smerita cugetare: „El nu mai cunoaşte 
decât pe Dumnezeu, precum cel ce iubeşte pe cineva nu mai cunoaşte decât 
pe acela. E cea mai deplină definiţie a smereniei: să fii ca şi cum nu eşti, să 
nu fii cunoscut nici de tine însuţi, dar totuşi să nu fii ca un animal, sau ca o 
plantă inconştientă. Să fii conştient de Dumnezeu, dar nu de tine. Să nu faci 
caz de tine. Dacă în cele din afară omul uită de sine risipindu-se, 
descompunându-se ca subiect unitar, prin adunarea în sine se găseşte şi se 
întăreşte ca un astfel de subiect, unitar, ca o comoară de mult preţ, ca un 
mărgăritar luminat de Dumnezeu de dincolo de sine. Mărgăritarul acesta 
reflectă lumina dumnezeiască şi atrage atenţia mai mult asupra ei. Şi omul e 
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uimit în această stare nu de mărgăritarul reprezentat de sine însuşi, ci de 
lumina dumnezeiască ce-1 înfrumuseţează”.64 

Cuviosul Isaia Pustnicul defineşte smerenia astfel: „Ce este 
smerenia? Smerenia este a se socoti cineva pe sine înaintea lui Dumnezeu că 
este păcătos şi că nu face nimic bun. Iar fapta smereniei este tăcerea şi a nu 
se măsura pe sine în ceva; şi a nu se sfădi; şi supunerea; şi a căuta cu 
privirea în jos; şi a avea ochii morţi; şi a se păzi pe sine de minciună; şi a nu 
se lăsa prins în vorbire deşartă; şi a nu se împotrivi celui mai mare; şi a nu 
voi să se impună cuvântul său; şi a răbda defăimarea; şi a urî odihna; şi a se 
sili pe sine la osteneală; şi a nu supăra pe cineva. Îngrijeşte-te deci, frate, să 
împlineşti acestea întocmai, ca să nu se facă sufletul tău locaş a toată patima 
şi să nu isprăveşti viaţa ta fără rod pentru vecii vecilor”.65 Acest părinte 
duhovnicesc arată diferenţa dintre smerenie şi smerita cugetare: „A se 
judeca întâi pe sine, aduce smerita cugetare, şi în a renunţa la voia proprie în 
favoarea aproapelui întru cunoştinţă, stă smerenia”.66 

Exegeză patristică la cuvintele: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 
învăţaţi-vă de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă 
sufletelor voastre” (Matei 11, 28-29). 

În Sfintele Evanghelii se constată că Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit 
despre smerenie. El îndemna mulţimile: „Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi 
smerit cu inima” (Matei 11, 29). Altădată a spus: „Cine se va smeri pe sine ca 
pruncul acesta va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor” (Matei 18, 4). Sfântul 
Evanghelist Luca a scris în Evanghelia sa un alt îndemn: „Tot cel ce se înalţă 
se va smeri, iar tot cel ce se smereşte se va înălţa” (Luca 14, 11).  

Îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos: „Învăţaţi de la Mine, că 
sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11, 29) a fost în atenţia Sfinţilor 
Părinţi ai Bisericii. Sfântul Ioan Gură de Aur amintea acest îndemn 
ascultătorilor săi, reliefând smerenia Fiului lui Dumnezeu, Care ne-a 
răscumpărat prin întruparea Sa. „Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi 
smerit cu inima (Matei 11, 29), a spus Domnul. Şi cu adevărat, dacă nu era 
smerit, fiind Fiu al Preaînaltului Dumnezeu, ar mai fi ales să-i fie mamă o 
fiică neînsemnată din popor? Dacă nu era smerit, El, Care este Ziditorul 
lumii văzute şi a celei nevăzute, ar mai fi venit din cer pe pământ? Dacă nu 
era smerit, El, Care este Dătătorul de viaţă al întregii zidiri, ar mai fi primit 
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să se nască într-o iesle sărăcăcioasă? Dacă nu era smerit, El, Care este 
nevinovat şi fără de păcat, ar fi primit să fie biciuit şi batjocorit şi ar mai fi 
murit pe cruce, pentru mântuirea oamenilor păcătoşi şi vinovaţi? Hristos a 
fost atât de smerit, încât S-a jertfit pentru păcatele pe care le-am făcut noi. 
Este atât de smerit, încât ne roagă pe noi, care suntem făpturile create de El, 
să ne pocăim, ca să nu ne pierdem sufletele. Eşti smerit? Atunci nu te 
minuna cu un lucru ca acesta! Gândeşte-te cât de jos a coborât Domnul, şi 
vei vedea nu numai că nu ai de ce te minuna, dar şi că lăudându-te cu 
smerenia ta, te faci de râs. Chiar de ai fi cel mai smerit dintre oameni, tot nu 
ai făcut nimic pe lângă ceea ce a făcut Hristos”.67 Altădată, în Comentariu 
sau Explicarea Epistolei către Evrei, afirma: „Că dacă fiind Dumnezeu şi 
Stăpân, şi Fiul lui Dumnezeu, şi totuşi nu S-a înjosit a lua chip de rob, cu 
atât mai mult noi trebuie a face totul, chiar de ar fi cât de umilite”.68 

În cuvântul ţinut la Sfântul Mucenic Vasu, Sfântul Ioan Gură de 
Aur, inspirat de chemarea lui Hristos – „Veniţi…, învăţaţi-vă de la Mine 
că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre” 
(Matei 11, 28-29), arată smerenia şi blândeţea Domnului Iisus Hristos: 
„Veniţi, învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima. Cele de mai 
înainte nu l-au convins pe om; cele de mai târziu şi cele petrecute nu de mult 
nu l-au înduplecat. Precum mai înainte, aşa şi acum, a mişcat zidirea, dar a 
întărit-o iarăşi, fiindu-i milă de ea. Veniţi, învăţaţi de la Mine, că sunt blând 
şi smerit cu inima. Nu are în mână toiag cu care să lovească, ci fire care 
tămăduieşte. Veniţi, vedeţi bunătatea nespusă! Cine nu iubeşte pe un stăpân 
care nu bate? Cine nu admiră pe un judecător care roagă pe condamnat? Te 
miră smerenia cuvintelor?, ne întreabă Domnul. Dar sunt Creator şi iubesc 
lucrarea Mea! Sunt Plăsmuitor şi cruţ ce am plăsmuit. Dacă M-aş folosi de 
drepturile Mele, n-aş mântui omenirea căzută. Dacă nu i-aş da leacurile 
potrivite, nu s-ar vindeca omenirea bolnavă de boală de nevindecat. Dacă 
n-aş mângâia-o, ar muri. Dacă numai aş ameninţa-o, ar pieri. Pentru asta 
pun pe omenirea care zace la pământ plasturele bunătăţii. Mă plec cu multă 
milă asupra ei, ca să o ridic, că e căzută. Cel ce stă în picioare n-ar ridica pe 
cel căzut dacă nu şi-ar apleca spre el mâna. Veniţi, învăţaţi de la Mine, că 
sunt blând şi smerit cu inima. Nu Mă laud cu cuvintele. V-am arătat fapte, 
ca să vă încredinţaţi că sunt blând şi smerit cu inima. Uitaţi-vă de unde am 
venit. Uitaţi-vă la chipul Meu, înţelegeţi vrednicia Mea şi închinaţi-vă 
pogorământului Meu făcut pentru voi! Gândeşte-te de unde am venit, şi 
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unde vorbesc cu tine! Cerul Mi-e tronul, şi stau pe pământ şi vorbesc cu 
tine. Sunt slăvit sus, şi ca un îndelung-răbdător nu Mă mânii, că sunt blând 
şi smerit cu inima. Dacă n-aş fi fost blând Eu, Fiul împăratului, n-aş fi ales 
ca mamă o roabă. Dacă n-aş fi fost blând Eu, Creatorul lumii văzute şi 
nevăzute, n-aş fi venit la voi. Dacă n-aş fi fost blând, n-aş fi fost înfăşat în 
scutece (Luca 2, 7, 12), Eu, Părintele veacurilor. Dacă n-aş fi fost smerit, n-aş 
fi primit sărăcia unei iesle (Luca 2, 7, 12, 16), Eu, Care sunt Stăpânul 
bogăţiei întregii zidiri. Dacă n-aş fi fost blând, n-aş fi trăit împreună cu cele 
necuvântătoare, Eu, Care nu pot fi privit nici de Heruvimi. Dacă n-aş fi fost 
blând, n-aş fi fost scuipat de buze nelegiuite (Matei 26, 67; 27, 30; Marcu 
14, 65; 15, 19), Eu, Care, prin scuipare, am dat lumină orbilor (Ioan 9, 6). 
Dacă n-aş fi fost blând, n-aş fi îndurat pălmuirea dată Mie de robi, Eu, Care 
am slobozit pe robi. Dacă n-aş fi fost blând, n-aş fi dat spatele Meu spre 
bătăi (Matei 26, 67; Marcu 14, 65; Ioan 18, 22; 19, 3) pentru cei robiţi. Dar 
pentru ce nu spun ceea ce e mai mare? Dacă n-aş fi fost blând, n-aş fi plătit 
Eu, Care nu eram dator cu nimic, datoria morţii pentru cei care erau datori 
să sufere moartea. Am plătit Eu datoria, ca să scap de pedeapsa osândirii şi 
pe cei ţinuţi jos în iad. Că nu sunt numai împăratul celor vii, ci şi Stăpânul 
morţilor. Pentru aceea am venit, lucrând pe două căi mântuirea lumii. M-am 
arătat ca om şi am ajuns pentru puţină vreme mort, ca să împart harul 
nestricăciunii Mele tuturor, şi celor de sub pământ. Veniţi învăţaţi de la 
Mine, că sunt blând şi smerit cu inima. Smerenia acestor cuvinte nu ţine de 
firea Mea, ci de voia Mea. Am o fire neapropiată, dar voia Mea se apropie 
de toţi. Veniţi, învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, nu cu 
vrednicia. Sunt smerit cu voinţa, nu cu puterea. Datorită puterii sunt 
înfricoşător pentru îngeri, datorită voii sunt smerit pentru oameni. Veniţi, 
învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima. Nu grăiesc potrivit 
obârşiei Mele, ci potrivit milei Mele. Iubesc bunătatea mai mult decât 
puterea. Eu, Care-ţi vorbesc aşa, sunt împărat. Mare-Mi este puterea, dar nu 
vreau să înspăimânt slăbiciunea ta cu puterea pe care o am. Nu spun: Veniţi, 
învăţaţi de la Mine, că sunt Stăpân, sunt Domnul zidirii. Cel ce caută spre 
pământ şi-l face pe el de se cutremură (Ps. 103, 33). Cel ce măsoară cerul 
cu palma şi ţine pământul cu mâna (Isaia 40, 12), ci: «Veniţi, învăţaţi de la 
Mine, că sunt blând şi smerit cu inima». Atât sunt de blând, că tu ai păcătuit, 
şi Eu am fost bătut! Atât sunt de smerit, de buna Mea voie, că Eu, Stăpânul, 
am venit să eliberez pe cei robiţi, iar ei, cei robiţi, M-au pălmuit şi M-au 
răstignit pe Mine, eliberatorul lor. Şi cu toate acestea, spuneam Tatălui Meu, 
rugându-Mă pentru ei: Tată, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac (Luca 23, 34). 
Veniţi, dar, învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima. Veniţi, 
mult Mă rog, nu Mă ruşinez să vă rog. Voiesc mai bine să rog pe robii Mei, 
ca să nu fiu silit să-i pedepsesc. Veniţi, învăţaţi de la Mine blândeţea Mea, 
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înainte de a vedea cât sunt de înfricoşător. Veniţi acum, ca să vă vindec; 
peste puţin vă voi cere socoteală; acum sunt îndurător, peste puţin dau 
sentinţa, - acum sunt iubitor de oameni, peste puţin Mă voi arăta Judecător 
drept. Veniţi, învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima. Sau 
preţuiţi blândeţea Mea, sau temeţi-vă de puterea Mea. Veniţi, întâmpinaţi-
Mi faţa Mea întru mărturisire (Ps. 94, 2)! Pentru cât mai este timp, s-a 
rânduit de Mine o astfel de smerenie”.69 

Textul „Învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 
11, 29) a fost şi în atenţia Sfântului Maxim Mărturisitorul, care face 
următoarea interpretare: „Blândeţea păzeşte iuţimea netulburată, iar 
smerenia slobozeşte mintea de fumul mândriei şi de slava deşartă”.70 
Acelaşi mare Sfânt Părinte scria următoarele: „Iar dacă dă stăpânirea 
netrecătoare a împărăţiei celor smeriţi şi blânzi, cine va fi atât de neiubitor şi 
de nedoritor al bunurilor dumnezeieşti ca să nu dorescă la culme smerenia şi 
blândeţea spre a primi pecetea împărăţiei dumnezeieşti cât e cu putinţă 
omului, purtând în duhul lui, prin har, forma neştirbită a Celui ce este, în 
mod firesc, după fiinţă, marele împărat Hristos?”.71 

Sfântul Ioan Scărarul vorbeşte despre smerita cugetare, pe care o 
numeşte „ har fără nume al sufletului, având un nume numai pentru cei ce 
au primit cercarea (experienţa ei). Ea este o bogăţie negrăită; este numirea 
lui Dumnezeu şi darul Lui. Căci zice: învăţaţi de la Mine, deci nu de la 
îngeri, nici de la om şi nici de pe hârtie, ci de la Mine (Matei 11, 29), adică 
din sălăşluirea, din luminarea şi din lucrarea Mea în voi, că sunt blând şi 
smerit cu inima şi cu gândul şi cu cugetul, şi veţi afla odihnă din partea 
războaielor, şi uşurarea de gânduri sufletelor voastre”.72 Părintele Dumitru 
Stăniloae, referindu-se la această numire a smeritei cugetări ca har fără 
nume, aduce următoarele precizări: „A numit smerita cugetare fără nume nu 
prin negaţie, ci prin afirmare. Iar har i-a spus pentru harul dat prin ea 
sufletului. Căci numirile nu exprimă mai multul sau mai puţinul. Fiindcă 
oamenii nu sunt mai mult sau mai puţin oameni; nici altele de felul acesta. 
Ci împărtăşirile sunt mai mult sau mai puţin. De aceea harul în sine e fără 
nume; dar, pentru cei ce se împărtăşesc de el, are un nume”. Totuşi sunt 

                         
69 CUVIOSUL ISAIA PUSTNICUL, Cuvânt la Sfântul Mucenic Vasu, II, 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. 541-543. 
70 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Cele patru sute de capete despre dragoste, 
suta întâi, cap 80, în „Filocalia”, vol. II, trad., introd. şi note de Pr. prof. dr. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2008, p. 78. 
71 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Tâlcuire la Tatăl nostru, în „ Filocalia”, vol. II, 
p. 318. 
72 SFÂNTUL IOAN SCĂRARUL, Cuvântul XXV, Cap. 3, în „Filocalia”, vol. IX, p. 345-346. 
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realităţi atât de adânci şi de complexe, că numele doar le indică în general, 
însă păstrează în ele ceva negrăit. Omul e un nume, dar fiinţa ce poartă acest 
nume are şi ceva negrăit în ea, deci şi în el. De fapt, autorul Scării nu 
numeşte harul fară nume în sine şi cu nume pentru cei ce-1 primesc, cum 
socoteşte scoliastul ediţiei 1970, ci smerita cugetare”.73 

Avva Dorothei de Gaza scrie şi el, inspirat de versetul de la Matei 
11, 29, că Hristos ne-a arătat că smerenia este lucrul care vindecă relele. El 
zice: „Auziţi ce zice Domnul nostru: învăţaţi de la Mine că sunt blând şi 
smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre (Matei 11,28). Iată 
cum ne-a învăţat aci pe scurt, printr-un singur cuvânt, rădăcina şi pricina 
tuturor relelor şi leacul ei în vederea tuturor bunătăţilor: ne-a arătat că 
mândria e cea care ne-a doborât şi că este cu neputinţă să fim miluiţi altfel 
decât prin ceea ce e contrar ei: prin smerita cugetare”.74 Şi Sfântul Isaac 
Sirul, referindu-se la acelaşi verset, scrie: „Cel smerit nu se simte niciodată 
înteţit, grăbit şi tulburat. În el nu sunt gânduri înfierbântate şi uşuratice. În 
toată vremea se află într-o odihnă lipsită de încordare. De s-ar ciocni cerul 
cu pământul, el nu s-ar speria. Dar nu tot cel liniştit este şi smerit în 
cugetare. Însă tot cel smerit cu cugetul este şi liniştit. Cel ce nu e smerit cu 
cugetul nu e adunat în sine; dar vei afla mulţi adunaţi în ei înşişi, fără să fie 
smeriţi cu cugetul. Aceasta este ceea ce a spus Domnul cel blând şi smerit: 
învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi avea odihna 
sufletelor voastre (Matei 11, 21)”.75 Acest Sfânt Părinte îi îndeamnă pe 
ucenici să se silească a urma pilda smereniei lui Hristos: „Sileşte-te deci, pe 
tine însuţi, să urmezi pilda smereniei lui Hristos, ca să se aprindă şi mai mult 
focul aruncat de El în tine, foc prin care se dezrădăcinează toate mişcările 
lumii, care omoară pe omul cel nou şi murdăresc curţile Domnului cel sfânt 
şi puternic”.76 

Părinţii filocalici Varsanufie şi Ioan au avut şi ei în atenţie îndemnul 
de la Matei 11, 29 şi au meditat la importanţa smeritei cugetări: „Despre 
felul cum se câştigă smerita cugetare desăvârşită ne-a învăţat Domnul, 
zicând: învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla 
odihna sufletelor voastre (Matei 11,29)1294. De voieşti deci să câştigi 
desăvârşita odihnă, află ce a răbdat El şi rabdă şi tu, taie voia ta în toate. 
Căci şi El a spus că nu s-a coborât din cer ca să facă voia Sa, ci voia Tatălui 
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74 AVVA DOROTEI, Felurite învăţături de suflet folositoare, Cuvântul l, Cap 7, în col. 
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Meu care este în ceruri (Ioan 6,38). în aceasta stă smerita cugetare: în a 
purta ocări şi osândiri şi câte le-a pătimit învăţătorul nostru Iisus”.77 

Odihna pe care o aduce în suflet smerenia îndepărtează din inimă 
chinul de a fi nesocotit de ceilalţi. Ideea aceasta aparţine Părintelui 
Stăniloae: „Cel smerit cu inima are şi odihnă în sufletul său, necăutând să se 
impună altora prin tot felul de mijloace, ca să-şi menţină o părută 
superioritate. El nu e chinuit de teama de a nu fi băgat în seamă de 
ceilalţi”.78 
 
Abstract: Humility and Humble Reflection in the Writings of the Fathers (I) 
The humility and the humble reflection was  practiced   by the holy ascetics 
in monasteries with community life and, equally, those who have lived in 
the wilderness, but also by Christians in the world.  

Both those who have chosen the monastic life and also the  good 
Christians, they  reach on the high peaks of perfection till to holiness, 
becoming spiritual people and saints pleasing to God. 

The fathers of the Church were humble people, both those who have 
left pieces of a great  theological value, and those who have left a philokalic 
literature, as were the niptik parents , and those who have left a 
sofiologically literature, literature that includes Patericons, Lives of the 
saints, Sbornicon, and so on. 

But not only parents were referred to the virtue of humility, but also 
the Church writers, although they have not been passed among the saints, 
because some  of errors on the teachings of faith. Their errors or mistakes 
were not deliberate. 
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Theologie et metaphysique chez Thomas A’aquin. 
Actualite de la metaphysique en tant que  

perfection de l’existence 
 
 
Pr. Prof. Univ. Dr. ION POPESCU1 
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Lors de son commencement, la métaphysique est présente dans les grandes 
cultures  orientales sous la forme du mythologique. C’est la philosophie 
grecque, représentée par  Parménide, Héraclite, Platon et Aristote, qui jette 
les bases d’une métaphysique pure et libérée de tout élément mythologique. 
En tant que science des sciences, la métaphysique a fait carrière pendant 
l’antiquité grecque et le Moyen Âge, mais, dès l’apparition du rationalisme 
moderne dont le représentant remarquable est Descartes, elle commence à 
régresser. C’est Descartes qui inverse le rapport entre l’existence et la 
connaissance rationnelle et qui situe la gnoséologie devant l’exister comme 
exister. C’est pourquoi après Descartes, mais surtout après Kant, «une 
attitude  accablante d’aversion  pour la métaphysique se répand partout dans 
le monde occidental. La métaphysique est perçue comme une forme de 
connaissance périmée et étrange, qui empêche la compréhension des choses 
en tant que telles».2  

L’identification de la métaphysique avec la science de l’absolu, 
réalisée par Hegel et centrée sur le processus dialectique (thèse - antithèse et 
synthèse) de l’Idée absolue qui surgit d’elle-même pour y rentrer en 
atteignant la conscience de son absolu dans la conscience humaine, a 
contribué au dynamitage de la métaphysique classique. L’accent que 
Schopenhauer et Nietzsche ont mis ultérieurement sur le caractère 
impersonnel, irrationnel et « chimérique» d’une déité aveugle et 
irrationnelle ou sur le destin inexorable de l’éternel retour où le divin 
disparaît dans un monde fermé en une immanence circulaire, a contribué à 
la soi-disant mort de la métaphysique – une mort déclarée par Nietzsche 
dans le syntagme  «Dieu est mort».  

De cette façon, «l’un après l’autre, Comte, Marx, Nietzsche, Freud et 
beaucoup de leurs disciples ont exilé la philosophie, notamment la 

                         
1 Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfânta Muceniţă Filoteia Piteşti. 
2 BATTISTA MONDIN, Sistemul filosofic al lui Toma d’Aquino. Pentru o lectură actuală 
a filosofiei tomiste, Ed. Galaxia Gutemberg, 2006, p. 55. 
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métaphysique en la considérant le fruit d’un esprit malade ou au moins 
immature, infantile. C’est pourquoi la mort de la métaphysique a été un 
véritable parricide: ses propres fils, les philosophes, l’ont tuée. Ce sont eux 
qui ont coupé la grande branche de la philosophie comme si elle avait été 
une branche stérile et desséchée et qui ont confié à la science tout ce 
qu’auparavant appartenait à la métaphysique».3 

Le postmodernisme caractérisé surtout par le déconstructivisme  a 
beaucoup contribué à la perte du sens métaphysique du monde 
contemporain. L’attaque des penseurs postmodernes contre le Logos en tant 
que ligne verticale unissant le transcendent et l’immanent et contre la 
rationalité  du monde intelligible et sensible n’est pas complètement arrivée 
à ses fins. 

La métaphysique n’est pas l’invention de l’esprit humain d’une  
certaine époque, mais l’essence fondamentale de la raison humaine (I. 
Kant). 

Aujourd’hui plus que jamais, à cause des effets néfastes du 
postmodernisme déconstructiviste, on a besoin de la reconstruction de la 
métaphysique. Par conséquent, «d’illustres penseurs tel Husserl, Heidegger, 
Merleau-Ponty, Whitehead, Maritain, Popper ont déclaré que notre société 
ne pourrait dépasser cette grave  crise qu’en récupérant la plénitude offerte 
seulement par la métaphysique. C’est pourquoi certains futuristes renommés 
ont prévu que le III-ème millénaire serait le millénaire de la 
métaphysique».4     
 
Origine et nature de la théologie et  de la métaphysique thomiste 
En ce contexte, où la pensée philosophique actuelle semble arriver à un 
point mort, tout près d’un possible décès, il est nécessaire de revenir sur 
l’analyse, le réexamen et la remise en valeur de la métaphysique et  de la 
théologie thomiste.  

Dès le début il faut remarquer le fait que Thomas d’Aquin est un 
grand théologien, peut-être le plus grand du Moyen Age. Il n’est ni un 
philosophe dans le vrai sens du mot, ni même un homme de science dans 
l’acception moderne du terme. L’origine de sa métaphysique doit être 
cherchée dans la théologie chrétienne fondée sur les données de la 
révélation divine comprises dans les Saintes Ecritures. Il est donc évident 
que la métaphysique n’est pas l’invention du Moyen Age. Sans nier son 
originalité dans le domaine de la métaphysique, Thomas d’Aquin a repris 
beaucoup des idées des philosophes anciens, surtout d’Aristote. Le terme 
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métaphysique est apparu pour la première fois chez le commentateur arabe 
d’Aristote en tant que titre de l’œuvre connue sous le nom La Métaphysique. 

Ayant le sens de discipline philosophique le terme est apparu pour la 
première fois au Moyen Age. 

Aristote nommait la métaphysique «philosophie prime» et 
«théologie».  Cette double dénomination  qu’il lui attribuait était due au 
double sens de  connaissance de l’existence comme existence et de 
connaissance de la cause première qu’il leur attribuait. Lorsqu’elle est 
apparue sous la dénomination qu’elle garde encore aujourd’hui, la 
métaphysique a été à la fois connaissance du monde suprasensible et 
connaissance de Dieu.5 

Le grand problème de la philosophie ancienne, à savoir le rapport 
entre l’un et le multiple ou celui entre l’incorporalité de l’être et la 
corporalité  de l’existence a trouvé une certaine solution chez Aristote, par 
l’identification de l’être avec l’existence. Vu cette identification, une 
approche séparée de l’être et de l’existence  et la priorité fondée sur la 
nature incorporelle de la première par rapport à la seconde n’étaient plus 
possibles. 

Cette impossibilité est très suggestive pour la compréhension de la 
théologie et de la métaphysique thomiste au centre de laquelle il y a l’idée 
d’exister de l’exister c’est – à  dire d’un être ou de la nature qui ne peut être 
pensée qu’en tant qu’exister. Ainsi, «la construction aristotélique de la 
substance appartenait à la logique de la métaphysique, ousia étant la même 
chose que  l’existence,  du langage ultérieur. Par conséquent, du point de 
vue aristotélique elle provenait de l’être comme être qui conservait sa 
condition (qui ne peut être transformée ni divisée, unique, illimitée), mais 
qui existait en tout. Le passage entre être-pensé-en-soi et être-pensé-comme-
autre était fait chez Aristote par la médiation de l’être avec lui-même. Début 
(arché) était aussi la cause. Cela veut dire que toujours en identité avec soi 
comme arché (principium) elle créait à la fois et en son entier (non pas par 
division) formel et matériel. En s’échappant de la contrainte de 
l’identitarisme ontologique, la raison pure passait à la logique binaire, dont 
elle pouvait être une autre dyade et les individuelles de la réalité composée 
sans que de cette manière on enlève à l’être la condition de la simplicité de 
l’homogénéité (pareil partout) comme affirmait Parménide».6 

Thomas d’Aquin donne à la métaphysique la même définition 
qu’Aristote: la métaphysique étudie l’être et ce qui l’accompagne 
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6 GH. VLĂDUŢESCU, Ontologie şi metafizică la greci. Platon, Ed. Academiei Române, 
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nécessairement, mais son originalité majeure consiste dans l’accent qu’il 
met sur l’existence et sur la perfection de l’existence. Ayant pour point de 
départ l’intuition de Parménide qui considérait que c’est en l’exister que 
toute réalité a son origine,  Thomas d’Aquin affirme que «de toutes les 
choses, l’exister est la plus parfaite… L’exister est par-dessus la 
connaissance. Il  est le but de toute action. L’exister est l’actualité de tout 
acte et donc la perfection de toute perfection».7 

L’originalité de la pensée de Thomas d’Aquin consiste dans la 
redécouverte de l’idée de Parménide et dans sa revalorisation, à savoir, 
l’essence de la métaphysique est l’exister de l’être. Chez Thomas d’Aquin la 
vérité ne réside ni dans une nature ou essence transcendante ni dans un 
attribut de l’être tel l’unité, la bonté, la beauté etc., mais dans l’exister de 
l’être en tant qu’acte pur et éternel. Pour Thomas d’Aquin, dans l’absolu il 
n’y a ni de rapport potentialité-actualité, ni de  rapport essence-forme.  Par 
l’identification de l’essence avec l’existence et par la mise en évidence du 
caractère absolument dynamique et pur de l’existence en Absolu, Thomas 
d’Aquin évite les philosophies substantialistes du type platonique et 
aristotélique et met en évidence le caractère vif et dynamique de l’absolu 
compris en tant qu’exister de l’être et de toute l’existence multiple  que 
celui-ci implique. 

Mettant l’exister de l’être par-dessus la connaissance Thomas 
d’Aquin quitte son caractère « a priori » et prend pour point de départ celui 
«a posteriori» (per effectu). 

Thomas d’Aquin conçoit toujours l’essence comme exister et en 
établit une hiérarchie en tenant compte de leur degré d’exister par une 
connaissance (approche) inductive, des effets aux causes, de la cause prime. 
Dans son ouvrage, De ente et essentia (Sur l’étant et l’essence) il parle de 
l’essence en partant des modes de  l’étant, c’est-à dire  de l’existence. Voilà 
ce que dit Thomas d’Aquin sur les étants  de l’essence: «D’après ce qui 
précède, on voit comment l’essence se trouve dans les différentes choses. 
Mais il y a trois manières pour les substances de posséder leur essence. Il y a 
en effet une réalité, comme Dieu, dont l’essence est son exister lui-même; et 
c’est pourquoi certains philosophes disent que Dieu n’a pas de quiddité ou 
essence parce que son essence n’est pas autre que son exister. Et de là suit 
qu’il n’est pas dans un genre, parce que tout ce qui est dans un genre doit 
avoir une quiddité en outre de son existence; la raison en est que la quiddité 
ou nature d’un genre ou d’une espèce ne présente pas, en tant que nature, de 
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différenciation dans les individus dont elle est le genre ou l’espèce, tandis 
que leur existence est différente dans les choses diverses».8 (7) 

Par conséquent, selon Thomas d’Aquin, Dieu est quiddité ou essence 
parce que chez Lui, l’essence est l’exister-même. L’exister en Dieu ne se 
réalise pas par le passage de la nature à l’existence, mais elle se manifeste 
éternellement, comme acte pur. En vertu du fait que Dieu est exister pur, on 
ne peut Lui ajouter rien d’extérieur et c’est pourquoi Il est l’exister  ou 
l’étant parfait.  

Dieu n’est pas existence pure en Lui ou pour Lui, mais ayant cette 
qualité il est la source et le contenant de tous les étants et de tous les 
existers. C’est pourquoi «Dieu possède, en son exister lui-même, toutes les 
perfections».9 

Dieu est le créateur de toutes les existences. Si au cas des existences 
créées on peut faire la distinction entre l’essence relative (contingente) et 
l’étant ou un mode de l’existence relatif (contingent), Dieu en sa qualité de 
cause prime et d’exister pur, contient tous les étants et les modes de l’exister 
en qualité d’exister parfait.  En utilisant la voie inductive (per effectu) 
Thomas d’Aquin jette les bases  de la connaissance par analogie avec les 
choses créées (essence+existence) de Dieu comme existence parfaite 
(essence pure=existence pure) - Dieu est existence parfaite en ouvrage 
permanent. 

En second lieu, Thomas d’Aquin affirme que «L’essence se trouve 
dans les substances créées spirituelles dans lesquelles l’exister est autre que 
l’essence, bien que cette essence soit sans matière. C’est pourquoi leur 
exister n’est pas absolu, mais reçu; c’est pourquoi aussi il est limité et 
déterminé à la capacité de la nature réceptrice; au con traire, leur nature ou 
quiddité est absolue et non reçue dans une matière. Aussi est-il dit au Livre 
des Causes que les esprits sont infinis par en bas et finis par en haut: ils sont 
en effet, limités quant à leur exister qu’ils reçoivent d’un être supérieur; et 
cependant ils ne sont pas finis par quelque chose d’inférieur parce que leurs 
formes ne sont pas limitées à la capacité d’une matière qui les recevrait».10 

En réalité, Thomas d’Aquin veut mettre en évidence la différence 
incommensurable entre Dieu, où l’essence est identique à l’existence et se 
manifeste comme existence absolue, infinie et parfaite, et les essences ou les 
substances intellectuelles. Les substances intellectuelles tout comme les 
anges et   les âmes des hommes sont finies parce qu’elles reçoivent leurs 

                         
8 THOMAS D’AQUINO, De ente et essentia. Despre fiind şi esenţă, ediţie bilingvă, 
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9 IBIDEM, p. 83. 
10 IBIDEM, p. 83. 
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étants et les modes de leur existence  de quelqu’un supérieur (de haut) de 
Dieu et elles sont infinies, immortelles et éternelles  parce que les existences 
sensibles ou matérielles n’ont ni de formes nécessaires délimitées, ni de 
capacité à les recevoir d’une manière exhaustive et définitive. 

Autrement dit, les substances matérielles ne contiennent  pas une 
multitude d’individus de la même espèce qui corresponde  au processus 
d’individuation des substances intellectuelles, sauf l’âme humaine. Mais, 
même dans son cas et de l’individuation par laquelle elle devient forme du 
corps, on peut parler seulement du commencement, en ignorant la fin, car 
l’âme humaine reste toujours individuée. 

Par leur nature ou par leur quiddité, les substances intellectuelles 
sont réelles, finies (créées), mais infinies et immortelles.  Elles sont 
inférieures à Dieu qui leur donne le mode d’existence, mais elles sont 
supérieures aux essences (choses) matérielles en qualité d’essences 
spirituelles et immortelles. En réalité, les substances intellectuelles, même si 
elles sont créées, ont une capacité nettement supérieure par rapport aux 
essences matérielles au sens que leur possibilité d’être forme est infinie. 
Même si l’âme humaine est forme du corps, elle a une capacité infinie 
d’individuation.  

En troisième lieu, «l’essence se trouve dans les substances 
composées de matière et de forme dans lesquelles l’existence est également 
reçue et finie, parce qu’elles aussi tiennent l’existence d’un autre ; de plus, 
leur nature ou quiddité est reçue dans une matière désignée. C’est pourquoi 
elles sont limitées et par en haut et par en bas. En elles la multiplicité des 
individus est déjà possible dans une même espèce en raison de la division de 
la matière désignée».11 

Pendant que les substances intellectuelles ne peuvent pas être 
divisées ou multipliées parce qu’elles sont simples et décomposées, les 
substances matérielles sont composées et c’est pourquoi elles peuvent être 
divisées et multipliées. L’infériorité des substances matérielles composées 
de matière et de forme par rapport aux substances intellectuelles consiste en 
le mode de leur existence (le passage de la potence à l’acte ou de l’essence à 
la forme), mais aussi en ce qu’elles peuvent se décomposer ou diviser en 
une multitude d’individus  (individuelles) au cadre de la même espèce. 

On obtient ainsi le schéma suivant: 
Dieu = Existence = Exister parfait. Dieu = Perfection de l’exister (a 

en soi en mode parfait toutes les perfections de l’exister). Dieu = Existence 
en éternel ouvrage, Absolu, Infini et Immortel. 
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Substances spirituelles créées = Essences créées inférieures à Dieu 
d’où elles reçoivent l’exister ou le mode d’exister. Substances spirituelles = 
existences finies par rapport à Dieu, supérieures aux substances matérielles  
en qualité de formes infinies par rapport à celles-ci. Substances spirituelles 
= créées, finies par rapport à Dieu, simples, décomposées = éternelles et 
immortelles. 

Substances matérielles = créées, inférieures aux substances 
spirituelles, composées de matière et de forme : inférieures par le mode de 
l’étant ou de l’exister (reçu de quelque chose  ou de quelqu’un d’autre)  et 
par leur nature composée, divisible en une multitude d’individus dans la 
même espèce. Substances matérielles = finies (créées) et mortelles.  

 L’originalité de Thomas d’Aquin en métaphysique et théologie est 
représentée par la  priorité logique qu’il accorde à l’exister par rapport à 
l’être. Par cela il se distingue de toute la philosophie précédente sauf celle 
d’Aristote et de Parménide d’où il avait emprunté des idées et des 
notions. Pourtant, il se distingue d’eux aussi, du point de vue 
méthodologique, par l’accent qu’il met sur l’exister en tant que réalité 
première  en ce qui concerne les trois catégories d’essences et de substances 
analysées auparavant. 

Ainsi « à l’intérieur de l’être l’élément le plus intime est l’exister (en 
ce qui concerne l’intimité), suivi par la forme due à sa médiation, l’être 
possède l’exister et enfin, il y a la matière qui, même si elle représente le 
fondement de la chose est plus loin de son exister que tout autre élément. 
Dans l’action constitutive de l’être, dans son développement, tout a pour 
point de départ l’exister : l’être se forme grâce à l’exister, il meut dans 
l’exister et revient à l’exister. Voilà le concept  sur l’exister de Thomas 
d’Aquin, qui représente l’objet de la métaphysique. Il s’agit d’un concept 
nouveau,  complètement inconnu par les philosophes grecs et totalement 
inattendu pour les philosophes modernes».12 

En réalité, chez Thomas d’Aquin  on ne peut pas faire une 
distinction nette entre métaphysique et théologie. Si le premier objectif de sa 
métaphysique est l’exister, le dernier objectif de toute sa pensée est Dieu, un 
Dieu personnel comme perfection de l’exister. En concevant Dieu en tant 
que  perfection de l’exister Thomas d’Aquin identifie la liberté à la 
nécessité. En sa qualité d’exister parfait et pur Dieu travaille toujours et son 
travail est toujours libre en Lui. Les choses se passent de manière tout à fait 
différente lorsqu’on se rapporte à l’essence ou aux existences créées. Dieu y 
est présent par  l’exister qu’il leur donne de haut,  en leur ajoutant une forme 
et une nature ou une essence créée. 

                         
12 BATTISTA MONDIN, Sistemul filosofic al lui Toma d’Aquino ..., p. 72-73. 
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Par conséquent, on peut constater que Thomas d’Aquin accorde une 
priorité à l’exister des essences par rapport au travail de leur constitution 
comme réponse au travail de la grâce. C’est pourquoi la théologie et la 
métaphysique thomiste comprennent la doctrine de la prédétermination ou 
de la prédestination de manière tout à fait différente de celle d’Augustin ou 
Calvin.  
 
La découverte de Dieu par l’intermédiaire des trois essences de la 
lumière et par la valeur des arguments rationnels 
Thomas d’Aquin envisage les trois natures ou essences de la lumière comme 
modes ou expressions de l’exister de Dieu ou de Sa découverte : 

La lumière naturelle (lumen naturalis) qu’on reçoit a Deo creante  
de Dieu au moment où Il nous crée ;  

La lumière de la grâce (lumen gratiae) qu’on reçoit a Deo 
justificante de Dieu au moment où Il nous justifie ;  

La lumière de la gloire (lumen gloriae)  qu’on reçoit a Deo 
beatificante de Dieu au moment où Il nous béatifie.13 

Autrement dit, on croit et on sait que Dieu existe parce qu’on connait 
cette vérité par l’intermédiaire de la lumière naturelle et par les Saintes 
Ecritures. La lumière naturelle n’est pas suffisante pour la rédemption et 
c’est pourquoi on a encore besoin de la lumière de la grâce justificatrice. En 
plus, pour le parachèvement, on a besoin de la lumière de la grâce qui 
glorifie. 

En ce qui concerne la connaissance de Dieu, Thomas d’Aquin 
considère que l’analogie est son chemin d’or. L’analogie entis chez Thomas 
d’Aquin est une voie indirecte, une vue de l’esprit ou un unico intuitu. 

Les épreuves sur l’existence de Dieu apportées par Thomas d’Aquin 
sont fondées sur la voie de l’analogie et sur le caractère de perfection de 
l’exister de Dieu et sur sa présence au niveau de toutes les essences ou 
substances créées, spirituelles ou matérielles. 

Fondé sur la révélation divine et sur la connaissance inductive per 
effectu de Dieu, Thomas d’Aquin met en évidence les arguments rationnels 
connus sur la dénomination des cinq voies. 

Par conséquent, les épreuves rationnelles sont nécessaires parce que 
l’existence de Dieu n’est pas évidente pour la raison humaine. C’est 
pourquoi l’existence de Dieu doit être prouvée: la preuve est  «possible par 
le fait que Dieu est le créateur du monde et tout comme une cause peut être 

                         
13 JEAN BEAUFRET, Lecţii de filosofie. De la Platon la Heidegger, vol. I, Ed. Amacord, 
Timişoara, 1999, p. 161. 
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connue au moins partiellement par ses effets,  la Cause Première de 
l’univers peut être connue  par l’intermédiaire de son ordre».14 

En réalité les arguments rationnels pour la preuve de l’existence de 
Dieu n’ont pas de valeur pressante pour la raison humaine. Ils demeurent  au 
stade de l’hypothèse et avec leur aide la raison humaine peut atteindre le 
niveau où il est nécessaire un saut par la foi fondée sur la révélation divine. 
 
Conclusions 
Le thomisme s’est imposé au Moyen Age et dans la période moderne, quand 
il est réapparu sous la forme du néothomisme, comme philosophie 
chrétienne.  L’autorité de Thomas d’Aquin est «invoquée surtout en ce qui 
concerne le problème de la connaissance  de la divinité par analogie, des 
arguments pour l’existence de Dieu et pour la connaissance indirecte, 
discursive».15 

Le thomisme s’est inscrit sur l’axe raison-foi et il a essayé  d’en 
réaliser une synthèse majeure. Au cours de sa tentative d’expliquer la réalité 
absolue qu’il conçoit en tant que perfection de l’exister, Thomas d’Aquin  
utilise pleinement la logique dans le processus cognitif, inductif, des choses 
individuelles et concrètes vers l’existence de l’exister qui est Dieu. Il utilise 
la raison humaine pour monter soit par voie de l’analogie indirecte ou 
intuitive chez Dieu, soit par des syllogismes logiques pour atteindre le 
même idéal. 

En tout cas, on peut constater chez Thomas d’Aquin une priorité 
méthodologique accordée à la raison par rapport à la foi. La foi est 
nécessaire pour recevoir par voie autoritaire la révélation divine et surtout 
pour le saut qualitatif qui doit être  fait là où la raison est incapable de 
connaitre le seul, l’unique et le véritable Dieu de tous les « dieux » postulés 
par les arguments rationnels. 

L’originalité de la pensée de Thomas d’Aquin consiste surtout dans 
le domaine de la métaphysique ayant des implications importantes pour la 
théologie. L’Absolu, chez Thomas d’Aquin n’est ni une idée ni un concept 
ni un être figé dans sa transcendance, ni un être réduplicatif par un processus 
émanationniste, ni un être identique à ses plus hauts attributs, mais un être  
dans un éternel exister.  

Dieu est perfection de l’exister, le créateur de toutes les choses et de 
toutes les existences auxquelles Il donne tout d’abord l’exister sans lequel 

                         
14 COLIN BROWN, Filosofia şi credinţa creştină, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 2000, p. 29. 
15 BOGDAN TĂTARU CAZABAN, Pluralitatea metafizicii medievale. Istorie şi structuri, 
volum coordonat de Bogdan Tătaru Cazaban, Ed. Polirom, 2005, p. 49. 
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elles ne pourraient pas être. Elles existent et meuvent grâce à l’exister « du 
haut » qui se trouve en elles, notamment «derrière elles». 

Le thomisme n’a pas répondu et il ne pourra pas répondre à   toutes 
les questions que la métaphysique et la théologie posent, mais le recours à 
lui, à  l’époque de la postmodernité déconstructiviste peut représenter un 
appui dans la lutte que le monde contemporain doit mener pour la 
« déconstruction » du déconstructivisme  postmoderne.  

Pour la théologie orthodoxe le thomisme demeure une possibilité du 
dialogue sur Dieu, le monde et l’homme à l’aide de la lumière de la raison 
en tant que don de Dieu et en tant qu’appui majeur pour la défaite des 
idéologies sans Dieu, surtout sans Jésus Christ et sans l’Eglise chrétienne. 
 
Abstract: Theology and Metaphysics at Thomas A’aquin. Actuality of the 
Metaphysics as Perfection of the Life 
Thomism has emerged in the Middle Ages and in the modern period, when 
it reappeared in the form of neo-Thomism as a Christian philosophy. The 
authority of Thomas d’Aquin is "invoked especially regarding the problem 
of knowledge of the divinity by analogy, the arguments for the existence of 
God and indirect knowledge, discursive." 

For the Orthodox theology, the Thomism remains a possibility of 
dialogue between God, the world and the man with the help of the light of 
intellect as a gift from God and as a major for the defeat of godless 
ideologies, especially without Christ and without the Christian Church. 
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Preliminarii  
Anul acesta se împlinesc 110 ani de la naşterea marelui teolog, părintele 
Dumitru Stăniloae şi 20 de ani de la trecerea sa întru odihna Domnului. 
Personalitate proeminentă a teologiei ortodoxe în general şi a celei 
româneşti  în special, părintele Dumitru Stăniloae, care a avut darul de la 
Dumnezeu dar şi o excepţională capacitate personală de sinteză, reflecţie şi 
meditaţie, dublată de o  muncă asiduă, a reuşit să pătrundă în adâncurile 
revelaţiei scrise şi patristice, pentru a scoate la suprafaţă noi şi noi sensuri 
teologice, pentru a uşura calea spre Dumnezeu, necesară atât pentru 
contemporanii săi, dar şi pentru generaţiile care îl vor urma.  

Teolog dogmatist prin excelenţă, părintele Dumitru Stăniloae, unul 
dintre cei mai străluciţi teologi ai lumii ortodoxe şi ai creştinismului 
contemporan, a lăsat, ca moştenire, Bisericii pe care a slujit-o cu cinste şi 
demnitate, peste şase decenii, o vastă şi monumentală opera teologică. 
Gândită şi elaborată la cel mai înalt nivel teologic, într-o expunere personală 
proprie, opera sa se adresează deopotrivă teologilor, monahilor şi tuturor 
credincioşilor, porniţi pe drumul cunoaşterii lui Dumnezeu, dornici de 
progres duhovnicesc şi de înţelegere cât mai adâncă a tainelor lui 
Dumnezeu. Numele său, arhicunoscut în ţară şi străinătate este respectat, 
cinstit şi socotit ca un nume de referinţă în rândul teologilor Bisericii de 
Răsărit. 

În demersul său teologic, părintele Dumitru Stăniloae, a atins şi 
cercetat în profunzime, aproape toate problemele şi aspectele Teologiei 
Dogmatice, dar nu numai, aducând  în actualitate multe din temele creştine 
clasice puse în circulaţie de Sfinţii Părinţi. De asemenea, a avut în vedere 
prezentarea în înţeles ortodox, a tuturor problemelor teologice care separă 
teologia răsăriteană de cea apuseană de ambele nuanţe, aducând, pentru 
aceasta, argumente atât din Sfânta Scriptură cât şi din învăţătura Sfinţilor 
Părinţi ai Bisericii, adică din Sfânta Tradiţie. 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Prin opera părintelui Dumitru Stăniloae, teologia academică a atins 
cel mai înalt nivel de cunoaştere şi interpretare a adevărul divin şi prin ea, 
Biserica Ortodoxă, în general şi cea românească, în special, şi-a clarificat 
multe dintre tainele lui Dumnezeu. De aceea, opera teologică a părintelui 
Stăniloae, este receptată de teologia academică ca o piatră de hotar în ceea 
ce priveşte Teologia Dogmatică şi Spiritualitatea Ortodoxă, ea constituind 
merinde pentru cercetarea ştiinţifică teologică, repere şi puncte de referinţă 
în ceea ce priveşte înţelegerea şi trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie. 

Analizând întreaga sa operă, se  poate constata cu uşurinţă că ideea 
majoră care sintetizează şi structurează întreaga gândire teologică a 
Părintelui Dumitru  Stăniloae şi o străbate ca un fir roşu, este cea care  se 
referă la Sfânta Treime, ,,structura supremei iubiri” cu accentul pe Persoana 
Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea 
noastră. Aceasta pentru că Iisus Hristos este adevărul central al învăţăturii şi 
credinţei creştine ortodoxe privind mântuirea omului în sens obiectiv şi  
subiectiv. În acest sens, afirmă părintele Stăniloae ,,în Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu cel întrupat, se cuprind toate puterile de refacere ale omului din 
orice timp şi, implicit, toate comorile de înţelepciune (Colos.2,3). În El 
avem răspunsul la toate problemele care se pun rând pe rând, din interes 
teoretic sau din aprigă luptă cu greutăţile vieţii, spiritului omenesc. El este 
pururea actual şi anticipează continuu actualitatea”.2 

 Iisus Hristos ne-a mântuit pe toţi prin Jertfa Crucii şi Învierea Sa din 
morţi şi în El şi prin El şi cu El ne mântuim, însuşindu-ne prin har, credinţă 
şi fapte bune, roadele răscumpărării şi înaintăm în comuniune cu Dumnezeu 
în Biserică-Trupul lui Hristos cel cu multe mădulare, extins comunitar în 
toate timpurile şi locurile, prin lucrarea Duhului Sfânt. Şi pentru că 
Mântuitorul Iisus Hristos, a ales ca lucrarea sa mântuitoare, să se realizeze 
prin Biserică – Trupul Său tainic, în studiul de faţă, am ales să scot în 
evidenţă relaţia dintre Sfânta Treime şi Biserică în teologia părintelui 
Dumitru Stăniloae. 
 
1. Generalităţi despre Biserică  
Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut drept scop 
restabilirea raportului iniţial dintre om şi Dumnezeu, mântuirea neamului 
omenesc. Roadele Răscumpărării sau mântuirii obiective, adică tot ceea ce a 
realizat Fiul lui Dumnezeu prin Întruparea, Învăţătura, Patimile şi Moartea 
pe Cruce, Învierea şi Înălţarea Sa la cer, trebuie însuşite de fiecare creştin în 
parte, prin credinţă şi fapte bune, colaborând cu harul divin primit în Hristos 

                         
2 DUMITRU STĂNILOAE, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Ed. Omniscop, Craiova, 
1993, p. 7. 
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(Efeseni, 2, 8-10).  Aceasta însă, nu o poate realiza omul binecredincios, 
decât făcând parte din Biserică, care a fost întemeiată obiectiv de 
Mântuitorul pe Cruce şi Învierea Sa din morţi, ca Trup al Său extins în 
umanitate peste veacuri şi spaţii şi numai în comunitatea Bisericii creştine, 
înzestrată, din momentul intrării ei în istorie, ca o comunitate concretă, 
văzută, sacramental mântuitoare, cu anumite structuri harice, care să fie 
săvârşite în Biserică şi de Biserică, prin slujitorii ei, pentru sfinţirea 
dreptcredincioşilor.  

Prin urmare, ,,Biserica este laboratorul în care suntem readuşi la 
înaintarea spre ţinta proprie firii noastre”,3 adică sfinţirea şi îndumnezeirea 
dobândite în Hristos, prin firea omenească asumată cu care El este prezent 
permanent în Biserică. „Nu se poate dobândi mântuirea fără participare la 
sfinţenia lui Hristos, lucrătoare în Biserică”,4 pentru că numai în Biserică, 
creştinul simte prezenţa şi lucrarea îmbietoare a lui Dumnezeu, dar prin 
împărtăşirea continuă de Hristos în Duhul Sfânt.  

Din ziua cea mare a Rusaliilor, când Duhul Sfânt se coboară peste 
Sfinţii Apostoli (Fapte 2, 1-4), dar şi peste grupul cel aflat împreună cu 
Apostolii, făcându-i primele mădulare ale Bisericii, are loc actul de trecere 
al lucrării mântuitoare a lui Hristos, din umanitatea Sa personală, în fiinţele 
umane. În acest sens, părintele Stăniloae afirmă că: ,,Fiul lui Dumnezeu nu 
s-a făcut om pentru Sine, ci pentru ca Trupul Său să extindă mântuirea şi 
sfinţenia ca viaţă dumnezeiască. Această viaţă dumnezeiască, extinsă din 
Trupul Său în credincioşi e Biserica”,5 pentru că spune Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan: ,,Cel ce are pe Fiul are viaţa; cel ce nu are pe Fiul lui 
Dumnezeu nu are viaţa”(I Ioan 5, 12). Aşadar, singura cale, singurul organ 
al mântuirii şi sfinţirii oamenilor este Biserica, pentru că ,,fără Biserică 
opera de mântuire a lui Hristos nu s-ar putea realiza”.6  

Hristos mântuieşte pe oameni „întrucât se extinde în ei prin Duhul 
Sfânt”,7 întrucât „îi încorporează în Sine şi întrucât îi asimilează treptat cu 
omenitatea Sa înviată”.8 Biserica, singurul şi unicul organ al mântuirii, ,,este 
această extindere a lui Hristos prin Duhul Sfânt în oameni, acest laborator în 
care se realizează treptat asimilarea oamenilor cu Hristos cel înviat”.9  

                         
3 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Realitatea tainică a Bisericii, în Ortodoxia, nr. 3/1984, 
p. 417. 
4 Pr. Prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Bucureşti, 
1978, p. 271. 
5 IBIDEM, vol. 2, p. 196. 
6 IBIDEM. 
7 IBIDEM. 
8 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Sinteza eclesiologică, în Studii Teologice, 5-6/1955, p. 267.  
9 IBIDEM. 
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Aşadar, ,,opera de mântuire al cărei fundament a fost pus în natura 
omenească a lui Hristos, este dusă la îndeplinire în forma Bisericii, care este 
unirea noastră cu Dumnezeu şi între noi. Numai în armonia dintre fiinţele 
umane în Dumnezeu se arată că ele au părăsit egoismul ca chip general al 
păcatului, sau al mărginirii în ele însele ca monade înguste. De aceea, starea 
de mântuire echivalează cu apartenenţa bisericească, sau cu concentrarea 
celor mântuiţi în Biserică, cu participarea comună la Trupul lui Hristos, 
ridicat mai presus de orice preocupare de sine prin starea de jertfă 
pnevmatizată în El”.10  

După cuvintele Sfântului Apostol Pavel, Biserica este trup al lui 
Hristos şi în acelaşi timp plenitudine de viaţă duhovnicească prin Sfântul 
Duh, care o însufleţeşte şi o umple de dumnezeirea Sa, cum Acelaşi Duh 
Sfânt a umplut şi a însufleţit firea omenească a lui Hristos cel înviat şi 
înălţat. Astfel, viaţa Domnului nostru Iisus Hristos este izvorul ce hrăneşte 
viaţa cea nouă a firii omeneşti cuprinse în Biserică, iar Duhul Sfânt este 
purtătorul acestei vieţi prin toate mădularele vii ale Bisericii. În Biserică, 
întreaga fire omenească este destinată să se unească cu umanitatea 
îndumnezeită a Mântuitorului, în plenitudinea harului ce se coboară în 
Biserică, ca viaţă a lui Hristos, împărtăşită de Duhul Sfânt. Astfel, ,,Biserica 
este locul lucrării Duhului Sfânt şi prin aceasta locul în care se efectuează 
continuu mântuirea”.11 
 
2. Întemeierea Bisericii 
Aşa cum am văzut, Biserica este Trupul Domnului Hristos şi ea este menită 
să continue în timp şi spaţiu activitatea mântuitoare în Hristos şi cu Hristos. 
Mai concret, putem spune că Biserica este şi rămâne a lui Hristos, El fiind 
Întemeietorul ei, Trupul şi Capul ei. 

Din Sfintele Evanghelii cunoaştem că, la început, Mântuitorul Iisus 
Hristos a vorbit numai despre Împărăţia lui Dumnezeu şi abia către sfârşitul 
activităţii Sale, în Galileia, vorbeşte clar şi despre Biserică, în cele două 
cuvântări din Matei cap. 16 şi 18. În prima, face cunoscută intenţia de a 
întemeia Biserica Sa şi în a doua arată misiunea ei în lume, cuvântări care 
dau primei Evanghelii un caracter ecleziologic. 

Când ucenicii începuseră să priceapă rolul Său mesianic de care 
depindea fiinţa şi misiunea Bisericii, Iisus socoteşte momentul potrivit  să  
le  descopere intenţia întemeierii Bisericii. De aceea, după ce-i întreabă ce 
cred oamenii despre El, Fiul Omului, Domnul cere părerea Ucenicilor 

                         
10 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 206-207. 
11 Prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Sfântul Duh în Revelaţie şi în Biserică, în Ortodoxia, 
nr. 2/1974, p. 241. 
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zicând: ,,Dar voi cine ziceţi că sunt?” (Matei, 16, 15). Întrebarea este 
adresată tuturor apostolilor, în comun, iar răspunsul la întrebare îl dă, în 
numele tuturor, Apostolul Petru, care zice: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu celui viu” (Matei, 16, 16). La acest răspuns, care este o 
mărturisire de credinţă, se afirmă mesianitatea şi Dumnezeirea lui Iisus 
Hristos. Mărturisirea lui Petru este deci una colectivă şi nu numai personală. 

La mărturia Apostolilor, Domnul le răspunde prin Petru: „Fericit eşti 
Simone, Fiul lui Iona, căci nu trup şi sânge ţi-a descoperit ţie aceasta, ci 
Tatăl Meu cel din ceruri” (Matei, 16, 17). Apoi, Domnul continuă şi zice „Şi 
Eu îţi zic ţie: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile 
iadului nu o vor birui. Şi-ţi voi da ţie cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei 
lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ, va fi 
dezlegat şi în ceruri” (Matei, 16, 18-19). La aceste texte, trebuie observat că 
toate verbele folosite sunt la timpul viitor, ceea ce înseamnă că ele se referă 
la alte momente decât cel în care se vorbeşte, momente care urmează 
acestuia. Astfel, „prin Întrupare, Hristos a pus numai prima temelie a 
Bisericii, luând «pârga firii noastre»”. Trupul asumat de El devine temelia 
deplină a Bisericii, întrucât El e trecut prin moarte şi înviere”.12 

Dacă Întruparea şi întreaga activitate a Domnului constituie faza 
pregătitoare, momentul central al întemeierii Bisericii, al punerii pietrei ei 
fundamentale, este cel amintit de Sfântul Ioan Evanghelistul, care ca martor 
ocular al Jertfei, menţionează momentul expierii: „săvârşitu-s-a” (Ioan, 19, 
30); iar în împungerea coastei Domnului din care a curs sânge şi apă (Ioan 
19, 34), unii Sfinţi Părinţi văd momentul constituirii Bisericii. Astfel, prin 
jertfa de pe Cruce, Hristos, Care a avut cu Sine tot timpul ca împreună-
lucrător pe Duhul şi Care nu-L părăseşte nici în moarte, ci Îl face biruitor 
asupra morţii,13 deschide firea noastră a tuturor, acţiunii Duhului Sfânt şi 
venirii Lui personale în lume, ca trimis de către El de la Tatăl. Deci, pe 
Cruce a fost anticipată Cincizecimea Duhului Sfânt în umanitate, în 
Biserică. Jertfa Mântuitorului Hristos, aşezată la temelia Bisericii şi a 
legământului celui nou este deopotrivă preţ de răscumpărare şi mijlocul 
dobândirii vieţii veşnice pentru cei ce se împărtăşesc de ea. De aceea ea se şi 
numeşte „Biserica lui Hristos” sau cum zice El Însuşi, „Biserica Mea”, iar 
Sfântul Apostol Pavel spune că: „nimeni nu poate să pună altă temelie, afară 
de cea pusă, care este Iisus Hristos” (I Cor. 3, 11). 

Dar, de momentul Jertfei este legată Învierea Domnului şi Înălţarea 
Sa la cer, în care timp El acordă Apostolilor harul apostolesc (Ioan 20, 22), 

                         
12 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 213. 
13 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Sfântul Duh în Revelaţie şi în Biserică, în Ortodoxia, 
p. 222. 
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necesar acţiunii lor de întemeiere şi mai ales organizarea Bisericii. Amintim 
că în timpul activităţii Sale pământeşti, Mântuitorul Iisus Hristos a anunţat 
un moment important pentru existenţa Bisericii, acela al Pogorârii Sfântului 
Duh: „Când va veni Mângâietorul, pe care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, 
Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre 
Mine” (Ioan,  14,26; 15, 26; 16, 13-14). De aceea, ,,prin pogorârea Duhului 
Sfânt, ia fiinţă concretă Biserica”.14 

Astfel, în ziua primei Cincizecimi creştine a luat fiinţă efectiv 
Biserica, ca obşte organizată ierarhic, începându-şi misiunea ei mântuitoare, 
prin puterea Sfântului Duh. Această zi reprezintă realizarea deplină şi 
întemeierea definitivă a Bisericii. Dar, prin Pogorârea Sfântului Duh, 
Biserica dobândeşte şi calitatea de pnevmatică pe lângă cea de 
hristocentrică. De acum înainte Biserica este ,,stâlpul şi temelia adevărului” 
(I Timotei 3, 15), păstrând neştirbit adevărul revelat încredinţat de 
Mântuitorul Iisus Hristos Sfinţilor Săi Apostoli.  

Întrucât este Trupul lui Hristos, care a venit în lume pentru 
mântuirea tuturor „celor ce vor crede şi se vor boteza în El”, Biserica e 
destinată să cuprindă tot ce există: Dumnezeu şi creaţie.15 „Ea e împlinirea 
planului etern al lui Dumnezeu: atotunitatea. În ea e eternul şi temporalul, 
ultimul destinat să fie copleşit de eternitate; necreatul şi creatul, ultimul, 
destinat să fie copleşit de necreat, să se îndumnezeiască; spiritualul de toate 
categoriile şi materia, ultima destinată spiritualizării; cerul şi pământul 
penetrat de cer”.16 
 
3. Sfânta Treime şi Biserica 
Taina Treimii celei deofiinţă şi mai presus de fire constituie temeiul 
credinţei şi trăirii noastre creştineşti, fiind totodată sufletul viu al Bisericii, 
pe care o face să trăiască din viaţa treimică, împărtăşită haric tuturor 
membrilor ei, într-o nesfârşită chenoză a iubirii, care înalţă, desăvârşeşte şi 
îndumnezeieşte. Aşadar, potrivit celor afirmate de părintele Dumitru 
Stăniloae, ,,temeiul principal al Bisericii nu trebuie căutat prin speculaţii 
sofiologice prăpăstioase într-o realitate divină deosebită de Persoanele 
divine, ci în însăşi taina vieţii comune a persoanelor divine”.17 Şi acest temei 
îl ,,înţelegem nu numai în sensul că relaţiile trinitare divine sunt un model al 
relaţiilor dintre oameni în Biserică, ci şi în sensul că ele sunt o putere care 
produc şi adâncesc aceste relaţii care se manifestă în ele. În viaţa Bisericii e 
                         
14 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 203. 
15 IBIDEM, p. 208. 
16 IBIDEM. 
17 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Sinteza ecclesiologică, în Studii Teologice, 5-6/1955, 
p. 270. 
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împletită viaţa Sfintei Treimi. Numai pentru că se iubesc Persoanele Sfintei 
Treimi, ele produc şi între oameni atmosfera de iubire”.18  

Dorind cu tot dinadinsul ca iubirea şi unitatea din Biserică să fie 
identică cu cea din sânul Prea Sfintei Treimi, Mântuitorul Însuşi, înainte de 
patimi, Se roagă Tatălui ceresc, zicând: „Părinte Sfinte, păzeşte-i întru 
numele Tău pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi... Dar nu 
numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin 
cuvântul lor, 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. 
Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi 
una suntem. Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru Mine, 
şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai 
iubit pe Mine” (Ioan 17, 11, 20-23). Din aceste texte reiese că modul unirii 
dintre Tatăl şi Fiul, sau între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, trebuie să fie şi 
modelul după care să se realizeze unirea între toţi fiii lui Dumnezeu, după 
har, în comunitatea Trupului Tainic al Domnului, care este Biserica. 

Aşadar, Biserica, în calitatea ei de ,,Trup tainic al Domnului” nu 
poate avea un alt model de viaţă decât Sfânta Treime, iar din Rugăciunea lui 
Iisus pentru unitatea Bisericii  reiese că Treimea nu este numai model pentru 
viaţa Bisericii, ci şi izvorul şi finalitatea ei: „ca ei să fie una în Noi”. În ceea 
ce priveşte modul în care cele trei Persoane divine intră în relaţie cu Biserica 
şi credincioşii, Sfinţii Părinţi afirmă că toate le face Tatăl prin Fiul, în 
Sfântul Duh, într-o manieră în care Tatăl apare ca sursă a lucrării, Fiul ca 
viaţă şi Duhul Sfânt ca putere care concretizează sau finalizează acţiunea. 
Astfel, ,,Biserica fiind trupul lui Hristos, peste care se odihneşte ca şi peste 
Capul ei, Duhul Sfânt (iar aceasta e valabil şi pentru membrii Bisericii), prin 
Capul ei şi prin Duhul Sfânt se află în relaţie imediată cu Tatăl. În felul 
acesta ne împărtăşim toţi în Fiul şi în Duhul Sfânt de izvorul ultim şi absolut 
al existenţei care este Tatăl, dar nu după natură ca Fiul, ci după har”.19 

În acest context, toate rugăciunile Bisericii încep cu invocarea Prea 
Sfintei Treimi: ,,În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, arătând 
că nu se poate face nici o rugăciune cu un rezultat fără credinţa în Ea. De 
asemenea, toate rugăciunile sfârşesc cu slava Persoanelor Sfintei Treimi, cu 
mărturisirea puterii Ei, ca temei al încrederii că ce s-a cerut în rugăciune se 
va putea împlini.  

În Biserică şi la orice început al unui lucru în viaţa de toate zilele, 
credincioşii se însemnează cu semnul Sfintei Cruci, însoţit de invocarea 

                         
18 IBIDEM. 
19 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Relaţiile Treimice şi viaţa Bisericii, în Ortodoxia, 
nr. 4/1964, p. 521. 
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Sfintei Treimi, arătându-se prin acesta o anumită sălăşluire a Treimii în 
fiinţa lor. Făcându-ne acest semn, ne amintim că prin Cruce ne-a eliberat 
Fiul întrupat al Tatălui de robia păcatului şi a duşmanului nostru nevăzut. 
Prin pomenirea Sfintei Treimi la însemnarea noastră cu semnul Crucii 
arătăm că nu putem despărţi crucea lui Hristos de iubirea şi grija Treimii 
faţă de noi, care a socotit că prin Crucea suportată de Fiul lui Dumnezeu ca 
om ne poate mântui, intrând prin ea în acelaşi timp şi voinţa noastră de a ne 
înfrâna de la pornirile egoiste şi de a ne dărui împreună cu Fiul, Tatălui 
ceresc, prin Duhul Sfânt. Ea ne ajută astfel să ne pregătim pentru Împărăţia 
Treimii ca Împărăţie a iubirii.20 

Apoi, toate Tainele Bisericii încep, nu numai cu invocarea numelor 
Persoanelor Sfintei Treimi odată cu semnul Crucii, ci şi cu binecuvântarea 
,,Împărăţiei Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh”, care a început pe pământ 
ca Biserică şi va continua veşnic în ceruri. După rostirea crezului niceo-
constantinopolitan, care cuprinde credinţa în Sfânta Treime şi în lucrarea Ei 
creatoare şi mântuitoare şi în făgăduinţa veşnicei fericiri ce ne-o va da, 
preotul le doreşte credincioşilor şi roagă pe Dumnezeu să le dea cele dorite 
de Sfântul Apostol Pavel adresanţilor săi din Corint: ,,Harul Domnului 
nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea 
(comuniunea) Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi (II Corinteni 13, 13).  
Credincioşii doresc preotului la fel. De fapt, acestea ne vin de la Sfânta 
Treime, pentru că acestea le are Ea Însăşi: dragostea şi comuniunea.21 În 
ceea ce priveşte rolul pe care fiecare Persoană Treimică îl desfăşoară asupra 
noastră în Biserică, acesta este foarte bine prezentat în rugăciunea: 
,,Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este 
Duhul Sfânt. Treime Sfântă, mărire Ţie”. 

Aşadar, ,,de la Tatăl porneşte mântuirea noastră în orice act săvârşit 
în cadrul ei, precum a pornit şi creaţiunea; prin Fiul Se înfăptuieşte ea şi 
orice act în cadrul ei; Duhul Sfânt ne acoperă cu puterea Lui, ne apără în 
starea în care am fost ridicaţi, ca să rămânem şi să ne întărim în starea de 
mântuire sau în Împărăţia Treimii”.22 Prin urmare, viaţa creştină este viaţa în 
Hristos sau în Duhul Sfânt, căci numai în Hristos prin Duhul Sfânt întâlnim 
şi cunoaştem noi pe Tatăl (Ioan 14, 6-10; Romani 8, 15), iar viaţa în Hristos 
sau viaţa duhovnicească nu este altceva decât o participare directă la viaţa 
treimică. Intrarea în această viaţă nu se poate face decât prin botezul făcut în 

                         
20 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Sfânta Treime, creatoarea, mântuitoarea şi ţinta 
veşnică a tuturor credincioşilor, în Ortodoxia,  nr. 2/1986, p. 34. 
21 IBIDEM, p. 36. 
22 IBIDEM. 
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numele Sfintei Treimi, şi nu putem să ne împărtăşim din plinătatea ei decât 
prin harul divin venit din fiecare Taină. 

Apoi, numai în şi prin Sfânta Liturghie, care se încheie cu 
împărtăşirea credincioşilor cu Trupul şi Sângele Fiului întrupat al Tatălui, 
credincioşii fac în mod special experienţa înaintării lor comune în Împărăţia 
Sfintei Treimi, simţindu-o tot mai adânc în ei pe Aceasta, cu iubirea Ei, care 
devine şi iubirea lor întreolaltă, şi trăind astfel comuniunea tot mai caldă 
între ei din puterea comuniunii cu Ea.23 Rolul unificator al Bisericii, precum 
şi acţiunea ei mântuitoare în Hristos îşi găseşte temeiul numai în Întruparea 
Mântuitorului. ,,Domnul S-a întrupat, S-a răstignit şi a înviat ca om, ca să 
adune pe toţi cei dezbinaţi în Sine, în infinitatea iubirii Sale faţă de Tatăl şi a 
Tatălui faţă de El. Unificarea aceasta a tuturor în Sine constituie însăşi 
esenţa mântuirii. Căci unitatea aceasta înseamnă unitate în Dumnezeu Cel 
preafericit şi veşnic. De altfel, în afară de Dumnezeu nu este cu putinţă 
unitatea, deci nici mântuirea”.24 

Chezăşia unităţii Bisericii o reprezintă însăşi prezenţa lui Hristos în 
ea, întrucât El lucrează şi ca Logos şi ca Mântuitor la unirea tuturor cu Sine 
în spaţiul Bisericii. „Unde este Hristos este unitate, căci unde este Hristos 
este iubirea care vrea să-i îmbrăţişeze pe toţi în Sine şi să-i înfăţişeze 
Tatălui. Unitatea nu se poate dobândi, decât prin înrădăcinarea în Hristos, 
care este Cuvântul lui Dumnezeu devenit accesibil nouă prin întrupare, ca să 
ne readune pe toţi în unitatea Sa. Dezbinarea nu este decât ieşirea din 
această temelie neschimbată şi unitară”.25 Creatorul şi susţinătorul unităţii 
Bisericii este întemeietorul şi Cârmaciul ei, Care ne-a unit cu El şi S-a unit 
cu noi şi S-a făcut prin toate una cu noi, în aşa fel încât „cel ce priveşte la 
această lume nouă a zidirii Bisericii, vede în ea pe Cel ce este şi s-a făcut în 
ea toate în toţi”, pe Hristos „Cel ce a adunat pe cele rătăcite şi împrăştiate 
într-o unitate şi le-a făcut pe toate o singură Biserică, o singură turmă”.26 

Sfinţii Părinţi văd temelia unităţii Bisericii în prezenţa aceluiaşi Trup 
jertfit şi înviat, şi ca atare umplut de infinitatea iubirii dumnezeieşti, în toate 
mădularele Bisericii. Iar, întrucât Trupul lui Hristos este plin de Duhul 
Sfânt, care iradiază din El ca o energie unificatoare şi dătătoare de viaţă şi 
de sfinţenie, contrar egoismului separatist, a doua temelie a unităţii Bisericii 
este, după Sfinţii Părinţi, Duhul Sfânt. Propriu-zis, ei înfăţişează pe Hristos 
şi pe Duhul Sfânt ca o dualitate nedespărţită, producând şi susţinând unitatea 
Bisericii.27 
                         
23 IBIDEM, p. 38. 
24 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 255-256. 
25 IBIDEM, p. 256. 
26 IBIDEM, p. 258. 
27 IBIDEM. 
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Această dualitate, Hristos şi Duhul Sfânt, uniţi perihoretic între ei cu 
Tatăl, împărtăşesc continuu Bisericii viaţă din viaţa comunitară a Sfintei 
Treimi, sursa şi modelul suprem al comuniunii. Astfel, Biserica trăieşte în 
oceanul de iubire dintre Persoanele Sfintei Treimi. Aşa cum nu se pot 
despărţi Cele Trei Persoane din unitatea lor iubitoare, aşa nu se poate 
despărţi nici Biserica de Dumnezeu şi nici membrii ei credincioşi întreolaltă, 
în profunzimea vieţii lor.28 

Ceea ce alimentează această unitate şi-i dă stabilitate, durabilitate şi 
perspectivă este ,,Trupul lui Hristos, plin de Duhul Sfânt, care vine continuu 
în Biserică şi în fiecare mădular ca un val mereu nou de iubire, pe baza 
actului voluntar al acestora de a se împărtăşi de El”.29 
 
a. Relaţia Bisericii cu Tatăl 
Sfânta Treime în totalitate, înţelegând aici pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul 
Duh, reprezintă ţinta spre care trebuie să se îndrepte Biserica, adică toţi cei 
botezaţi în numele Sfintei Treimi. Dar, Persoanele divine, deşi egale după 
fiinţă, totuşi Una între Ele – Tatăl – reprezintă izvorul vieţii divine din care 
împărtăşeşte şi celorlalte două: Fiului prin naştere, Sfântului Duh prin 
Purcedere. Rezultă deci, că iubirea şi comuniunea mai presus de fire a 
persoanelor divine îşi are izvorul în Tatăl. Aşadar, şi Biserica, ce tinde spre 
această iubire şi comuniune divină, tinde către Tatăl, dar o face numai prin 
Hristos şi Duhul Sfânt. 

În acest context, toată jertfa Bisericii şi a membrilor ei se îndreaptă  
prin Fiul, în Sfântul Duh, spre Tatăl, pentru ca apoi Tatăl să-şi întoarcă 
iubirea în Biserică prin Fiul, în Sfântul Duh. Şi, întrucât toţi membrii 
Bisericii aduc această jertfă prin puterea lui Hristos, sau întrucât Biserica 
însăşi face aceasta, Biserica trăieşte în relaţiile infinitei iubiri a Persoanelor 
treimice. În această relaţie, Biserica are drept Cap pe Hristos, suflet 
animator pe Duhul Sfânt, dar se aduce jertfă Tatălui, într-o transcedere spre 
acest ultim izvor personal al existenţei ei, al vieţii şi al iubirii fără sfârşit, 
întrucât e izvor al celorlalte două Persoane dumnezeieşti şi al vrerii creării şi 
mântuirii lumii.30 

Ca una ce-şi are temeiul în iubirea mai presus de fire a lui Dumnezeu 
Tatăl, ,,Că aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său L-a dat ca 
oricine crede în El să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16), iar Biserica, nefiind 
altceva decât extinderea în lume a Fiului, ,,Biserica este o comuniune de 
iubire scăldată în relaţiile infinitei iubiri treimice. Ea trăieşte în oceanul 

                         
28 IBIDEM. 
29 IBIDEM, p. 258-259. 
30 IBIDEM, p. 221. 
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tripersonal sau întreit subiectiv, nesecat, al acestei iubiri şi vieţi, sau în  
legătură  cu  acest  izvor  infinit, adăpându-se din el”.31 

Fiind iubiţi de Fiul, în virtutea Întrupării Lui din iubire faţă de 
neamul omenesc, beneficiem şi de iubirea Tatălui, care se revarsă spre Fiul 
şi din Fiul, prin Duhul Sfânt, în inimile noastre, pentru că ,,în Biserică suflă 
Duhul iubirii dintre Tatăl şi Fiul care aduce şi sădeşte în oameni iubirea 
filială faţă de Tatăl şi simţirea iubirii Tatălui faţă de Fiul şi, prin El, faţă de 
cei uniţi cu El în trupul Bisericii. Suflul acestei iubiri, aduse prin noi în 
Duhul, a creat lumea şi suflul ei o reface ca Biserică”.32 

Făcându-se unul ca şi noi, prin trupul primit din Sfânta Fecioară, 
Hristos, iubindu-ne, nu vrea să stea singur ca jertfă iubitoare în faţa Tatălui, 
nu vrea să obţină, ca om, iubirea Tatălui numai pentru Sine, ci şi pentru 
fraţii Săi întru umanitate. Astfel, Hristos rămâne pururea în iubirea Tatălui, 
căci, atunci când S-a făcut Unul-născut ca noi, atunci a şi intrat (ca om) în 
Sfânta Sfintelor (în intimitatea Tatălui) prin cortul cel mai mare şi 
desăvârşit, adică în cer, ca să se arate, precum s-a scris, în faţa lui 
Dumnezeu pentru noi. Căci nu se înfăţişează pe Sine în faţa Tatălui, ci pe 
noi în Sine, care am căzut de la faţa şi de la ochii Lui din pricina neascultării 
şi a păcatului care a stăpânit peste toţi.33 De altfel, însăşi venirea noastră în 
Fiul nu se poate face decât cu voia Tatălui: ,,Căci nimeni nu poate să vină la 
Mine, dacă nu-i este dat de la Tatăl (Ioan 6, 65).  

Aşadar, cel care ne pregăteşte şi ne face accesibilă iubirea lui 
Dumnezeu este Mântuitorul Iisus Hristos: „în Hristos am intrat şi înaintăm 
în infinitatea vieţii şi iubirii lui Dumnezeu, care izvorăşte din Tatăl, pentru 
că acestă infinitate de viaţă şi de iubire, umplând umanitatea lui Hristos prin 
jertfă şi înviere, ni s-a făcut accesibilă şi nouă prin jertfa care ne aduce la 
înviere”.34 

Colaborând cu harul ce izvorăşte pururea din fiinţa divină, aducând 
jertfă faptele noastre şi credinţa noastră nestrămutată în Tatăl, prin Hristos în 
Duhul Sfânt, realizăm în concret unitatea de corp extins a lui Hristos, în care 
se mişcă iubirea nesfârşită a Persoanelor Sfintei Treimi. 

                         
31 IBIDEM, p. 221-222. 
32 IBIDEM. 
33 IBIDEM. 
34 IBIDEM, p. 223. 
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b. Relaţia lui Hristos cu Biserica 
Întruparea este Taina prin care Sfânta Treime intră în comuniune pentru 
totdeauna cu umanitatea, iar aceasta are loc în Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul 
Tatălui întrupat. „Prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca om se constituie 
ipostasul, care va deveni ipostas fundamental al întregii umanităţi, al întregii 
creaţii, adusă la starea de zidire nouă, care se înnoieşte continuu din viaţa 
infinită şi neveştejită a Cuvântului întrupat”.35 

Astfel, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este Cel Ce coboară viaţa de 
comuniune a lui Dumnezeu în umanitate şi o extinde în comunitatea 
oamenilor, şi tot El este Cel ce ridică pe oameni în comuniunea cu 
Dumnezeu: „Şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, Mă rog ca 
toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi 
aceştia în Noi să fie una” şi ,,Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie 
desăvârşiţi întru unime” (Ioan 17, 21, 23). Fiul Se uneşte după har atât de 
mult cu oamenii, precum este unit după fiinţă cu Tatăl, având faţă de ei 
aceeaşi iubire. Aceasta pentru că, Fiul adunând în Sine pe oameni, Tatăl 
iubindu-L pe El, îi iubeşte şi pe ei cu aceeaşi dragoste: „Iubirea cu care M-ai 
iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei” (Ioan 17, 26). 

Coborându-Se în lume din iubire faţă de ea, Fiul lui Dumnezeu a 
venit într-o apropiere maximă faţă de noi şi într-o legătură ontologică faţă de 
noi, care ne ajută să nu parcurgem drumul spre Dumnezeu singuri, cu 
puterile noastre slăbite, ci cu El şi în El, „căci printr-Însul avem şi unii şi 
alţii apropiere către Tatăl” (Efeseni 2, 18). Dumnezeu doreşte ca natura 
umană, opera iubirii Sale creatoare, să-şi regăsească unitatea sfâşiată prin 
păcat şi să se întoarcă la Dumnezeu Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Dar, 
întruparea Fiului arată şi iubirea Prea Sfintei Treimi faţă de lume: ,,Căci 
Dumnezeu aşa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a 
dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).  

Astfel, putem afirma că aspectul trinitar al eclesiologiei trimite la 
aspectul hristologic, pentru că în Hristos se descoperă taina comuniunii 
trinitare. Dar, aspectul hristologic al eclesiologiei nu se limitează numai la 
învăţătura că Hristos este Capul Bisericii. Acest aspect defineşte în acelaşi 
timp asemănarea fără identificare dintre Hristos şi Biserică, Trupul Său 
Tainic. Întrucât Biserica îşi are începutul în firea noastră umană recapitulată 
în Hristos, toţi suntem prin El obiectul iubirii Tatălui faţă de Fiul Său şi 
totodată suntem pătrunşi de iubirea cu care Fiul iubeşte pe Tatăl, participând 
prin Fiul la mişcarea de iubire faţă de Tatăl în Duhul Sfânt. Hristos întrupat 
prin puterea Duhului Sfânt nu ia doar firea umană a unei persoane, ci o 
cuprinde în universalitatea ei, ipostaziată de toţi oamenii. Prin Întrupare, 
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Fiul lui Dumnezeu îi recapitulează pe toţi în Sine pentru a-i mântui obiectiv, 
adică a-i răscumpăra din robia păcatului, a-i împăca cu Dumnezeu, 
restabilindu-i în comuniune cu El, ca făpturi noi în Duhul.  

Ca Trup al lui Hristos extins în umanitate, ,,Biserica e clădită din 
oameni, iar în comunitatea alcătuită din ei, intră Însuşi Fiul lui Dumnezeu 
prin faptul că S-a făcut om, dar intră totuşi ca „piatra cea din capul 
unghiului”, ca piatră de boltă susţinătoare a întregului edificiu al comunităţii 
umane în El, ca piatra de boltă inseparabilă de comunitatea umană a 
Bisericii, şi în acelaşi timp făcând transparent acesteia şi comunicabil tot 
cerul infinităţii dumnezeieşti”.36 

Pentru că este Pantocratorul Bisericii într-un sens special decât este 
Pantocratorul creaţiunii, Iisus Hristos menţine Biserica în Sine ca pe un 
Trup unitar, ca pe o unitate, dar nu ca pe o unitate impersonală, întrucât stă 
într-un dialog nemijlocit cu fiecare mădular al ei şi ţinând prin aceasta pe 
fiecare în legătură cu celelalte. Astfel, stând într-un dialog cu Biserica 
întreagă, înţeleasă ca un partener simfonic în acest dialog, Hristos locuieşte 
astfel într-un mod viu în această casă a Sa, dar în această casă este zidit 
fiecare credincios mai departe ca o piatră inteligibilă personală, şi în felul 
acesta Hristos armonizează continuu zidirea şi o ţine mereu vie.37 

Cel Ce de bună voie S-a întrupat pentru noi oamenii şi pentru a 
noastră mântuire,38 S-a remarcat printr-o ascultare desăvârşită de voia cea 
sfântă a Tatălui până la jertfa de pe Crucea Golgotei, învingând astfel 
slăbiciunile, păcatul şi moartea care intraseră în firea umană. Ca fii ai lui 
Dumnezeu şi conştienţi de menirea noastră de a tinde spre asemănarea cu 
Dumnezeu, în şi prin Biserică noi facem în mod liber ,,un drum asemănător 
aceluia pe care l-a făcut pârga noastră în El pentru a ajunge la starea deplinei 
dumnezeiri. Numai aşa s-a putut bucura natura asumată de El de toată 
transcendenţa peste ea însăşi în Dumnezeu, pe care i-o putea oferi Ipostasul 
dumnezeiesc în care a fost asumată, şi numai făcând în noi aşa, din puterea 
concentrată în ea datorită efortului ei, putem să fim înălţaţi în mod real spre 
participarea spre ceea ce ne poate procura Capul - Hristos: infinitatea vieţii 
dumnezeieşti şi libertatea în ea”.39 

Întreaga activitate a lui Hristos, dar în primul rând jertfa Sa pe Cruce 
ne oferă tuturor, pe de o parte, răscumpărarea obiectivă, iar pe de altă parte, 
participarea noastră subiectivă la roadele răscumpărării, deci acceptarea jertfei 
lui Hristos prin credinţă, aşa cum o mărturiseşte Botezul (Romani, 6,3), aşa 

                         
36 IBIDEM, p. 216. 
37 IBIDEM. 
38 Simbolul de credinţă. 
39 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 219. 
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cum se manifestă în viaţă prin urmarea lui Hristos Cel răstignit şi cum se 
împlineşte în propria noastră moarte, ca participare la moartea lui Hristos 
(Romani 8, 9). Prin urmare, jertfa lui Hristos poate fi considerată ca temei al 
Bisericii, întrucât noi ne însuşim starea de jertfă a lui Hristos, în calitate de 
membre ale Trupului Său – Biserica – spre a avea şi noi acces la Tatăl, prin 
Fiul în Duhul Sfânt. 

Prin jertfa şi Învierea Sa, Hristos ne ajută nu numai să depăşim ceea 
ce ne desparte şi să renunţăm la ceea ce ne-ar putea aduna în iubirea Sa, dar 
ne ridică pe toţi, dincolo de timp şi spaţiu, la o Liturghie cerească în care 
trăim deplin pe Hristos, pătrunşi de Duhul: ,,... prin Liturghie, Hristos leagă 
cerul cu pământul. Prin ea, Fiul Lui Dumnezeu făcut om, jertfit, înviat şi 
înălţat ne duce de-a lungul istoriei,  pe  toţi  cei  ce vrem, spre Tatăl, unde 
S-a înălţat El. Căci, El S-a înălţat la Tatăl nu pentru a petrece acolo despărţit 
de noi, ci pentru a ne trage şi pe noi la Tatăl. Sfântul Chiril din Alexandria 
repetă în scrierea sa „Închinarea în Duh şi adevăr” continuu că noi nu putem 
intra la Tatăl decât în starea de jertfă curată, iar cum noi nu ne putem aşeza 
în această stare, Fiul Lui Cel întrupat care I Se oferă Tatălui ca o astfel de 
jertfă neîncetat, ne dă putinţa să ne unim cu El în starea Lui de jertfă curată, 
ca să ne putem ridica şi noi împreună cu El la Tatăl, asimilaţi cu El ca jertfe 
curate. Aflându-se în faţa Tatălui în stare de jertfă pentru noi, El este în 
acelaşi timp legat şi cu noi în mod pe de o parte actual, pe de altă parte 
virtual. El e punte între Tatăl şi noi. Cu un braţ întins spre Tatăl, cu altul 
spre noi... De aceea a trebuit să intre întâi El la Tatăl în stare de jertfă, 
pentru ca să vină continuu şi să ne ducă şi pe noi acolo unde este El. Căci 
fiind în stare de jertfă permanentă, este şi Arhiereu permanent pentru 
noi...”.40 

Dar jertfa lui Hristos cuprinde virtual în sine şi germenele învierii, 
iar învierea implică realitatea şi bucuria biruinţei morţii. De fapt, numai prin 
jertfă putea Hristos să intre în slava învierii, pe care a dobândit-o ca dar şi ca 
ţintă pentru Biserica Sa pe care ,,nici porţile iadului nu o vor birui” (Matei 
16, 18). Iisus Însuşi ne-a făcut cunoscut că trecerea prin jertfă spre Înviere a 
fost prezisă de prooroci: „Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească aceasta 
şi să intre în slava Sa? Şi începând de la Moise şi de la Prooroci, le-a tâlcuit 
lor, din toate Scripturile cele despre El” (Luca 24, 26-27). Umanitatea lui 
Hristos, reînnoită şi slăvită prin Învierea Sa, revarsă în Trupul Său tainic 
lumina şi puterea biruitoare peste moarte, iar sensul învierii este acela de 
participare neîmpuţinată la viaţa lui Dumnezeu.  

                         
40 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE,  Biserica în sensul de lăcaş şi de largă comuniune în 
Hristos, în Ortodoxia, nr. 3/1982, p. 344-345. 
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Prin urmare, Învierea lui Iisus este punctul de plecare al extinderii 
Bisericii în lume. Duhul Sfânt care lucrează la această extindere, nu-i este 
împărtăşit decât după ce Iisus este preaslăvit” (Ioan 7, 39), iar începând de 
la Cincizecime, Biserica lui Hristos creşte, se măreşte, se multiplică, se 
dezvoltă, aşa cum arată Faptele Apostolilor. Credinţa în Învierea Domnului 
este fundamentul şi siguranţa mântuirii noastre, cum însuşi mărturiseşte 
Sfântul Apostol Pavel, propovăduitorul prin excelenţă al Învierii lui Hristos: 
,,Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, zadarnică şi 
propovăduirea noastră, sunteţi în păcatele voastre” (I Cor. 15, 14), iar prin 
Logosul întrupat şi firea noastră participă la toate actele Lui, deci implicit la 
Învierea Sa. În acest sens, Sfântul Apostol Petru spune că: „Prin învierea lui 
Iisus Hristos din morţi, ne-am născut din nou, spre nădejde vie” (I Petru 1, 3).  

Roadele şi bucuria învierii cea biruitoare peste moarte în Hristos ne 
este împărtăşită şi nouă în Biserică prin Duhul, Cel ce îmbracă în bucurie şi 
greutatea urcuşului nostru duhovnicesc spre Hristos. Moartea lui Hristos 
este învinsă prin Învierea Sa, pentru ca şi moartea noastră în Hristos să fie 
moarte spre înviere în Duhul. ,,Învierea este o transcedere a noastră la 
plenitudinea vieţii lui Dumnezeu, deci la investirea ei cu toate lucrările 
dumnezeieşti necreate, dar o transcedere la care colaborează şi ea. 
Transcederea existenţei noastre din robia păcatului la o viaţă deplină 
pnevmatizată prin îndumnezeire s-a făcut prin naşterea şi învierea umanului 
în ipostasul divin. Propriu-zis, Hristos Însuşi e «Paştile». El e transcederea 
pentru că în El se produce aceasta, pentru că în El se predă fiinţei noastre în 
mod deplin lui Dumnezeu prin jertfă... El rămâne Paştile permanent prin 
excelenţă sau trecerea continuă, ca să putem trece şi noi în orice timp 
împreună cu El în planul învierii şi al vieţii de veci”.41 

Având o importanţă capitală pentru renaşterea firii umane, Învierea 
lui Hristos este şi sursa de viaţă a Bisericii, pentru că prin această înviere 
firea umană a devenit aptă să primească pe Duhul Sfânt, cel care prelungeşte 
viaţa lui Hristos în mădularele Bisericii, dăruindu-i acesteia şi întreita slujire 
a lui Hristos: de arhiereu, învăţător şi împărat sau domn.  

Hristos este omul ajuns în Treime, care se ridică deasupra 
solidarităţii noastre, dar nu pentru a se rupe de noi, ci ca să ne rămână mereu 
mijlocitor spre mântuire. El este ,,ridicat peste noi numai ca să ne 
pregătească şi de acolo pentru ridicarea noastră la acea formă desăvârşită a 
existenţei. El este şi după jertfa pe cruce, şi prin înviere şi prin înălţare  
Mijlocitorul. Solidaritatea cu noi şi-a arătat-o prin faptul că după înviere a 
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petrecut totuşi patruzeci de zile printre noi, din ceea ce rezultă că şi după 
acele patruzeci de zile menţine o legătură cu noi, până la sfârşitul istoriei”.42 
 
c. Relaţia Duhului Sfânt cu Biserica 
După cele expuse mai sus am văzut că prin Întrupare, Răstignire, Înviere şi 
Înălţare, Fiul lui Dumnezeu ca om s-a pus temelia mântuirii noastre. Dar 
mântuirea noastră propriu-zisă se înfăptuieşte numai după sălăşluirea în noi 
a lui Hristos cu Trupul purtat de El, înviat şi înălţat şi deplin pnevmatizat 
sau umplut de Duhul Sfânt şi devenit prin acesta desăvârşit transparent. 
Sălăşluirea aceasta produce Biserica. Astfel, ca mediu în care se împlineşte 
taina lui Hristos de mântuire a lumii, Biserica este locul în care energiile 
divine sunt introduse în lume de Duhul Sfânt iar Hristos ne mântuieşte 
întrucât Se sălăşluieşte în noi prin Duhul Sfânt. Petrecută la Cincizecime, 
Pogorârea Sfântului Duh este astfel actul de trecere de la lucrarea 
mântuitoare a lui Hristos în umanitatea Sa personală, la extinderea acestei 
lucrări în celelalte fiinţe umane. Biserica, aflată virtual în Trupul lui Hristos, 
ia astfel fiinţă actuală prin iradierea Duhului Sfânt din Trupul Său în 
celelalte fiinţe umane, lucru care începe la Rusalii, când Duhul Sfânt 
coboară peste apostoli, făcându-i primele mădulare ale Bisericii, primii 
credincioşi în care se extinde puterea trupului pnevmatizat al lui Hristos.43 
În ziua Cincizecimii, Hristos Cel înălţat de-a dreapta Tatălui desăvârşeşte 
rolul Său mesianic prin pogorârea asupra Bisericii a Duhului Sfânt pe care 
Însuşi L-a făgăduit: ,,Vă este de folos ca să Mă duc Eu, căci dacă nu Mă voi 
duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la 
voi” (Ioan 16, 7). Prin urmare, Cincizecimea apare ca al doilea act al Tatălui 
şi nu doar ca o consecinţă a Întrupării, care revelează pe Dumnezeu Unul în 
fiinţă şi întreit în persoane. 

Biserica devenită realitate istorică divino-umană, prin Duhul 
Cincizecimii durează în timp tocmai prin puterea aceluiaşi Duh Sfânt, fără 
de care nu se poate concepe întreaga ei lucrare. Propovăduirea Cuvântului 
lui Dumnezeu, diaconia, tainele, harismele şi întreaga acţiune sfinţitoare a 
Bisericii depinde de chemarea Sfântului Duh, iar viaţa Bisericii însăşi poate 
fi considerată ca o continuă actualizare a Cincizecimii prin invocarea 
Duhului. Rolul Sfântului Duh în Biserică este foarte important, pentru că el 
face din credincioşii înzestraţi cu diferite daruri un singur Trup. El îi leagă 
pe credincioşi întreolaltă, El crează în fiecare conştiinţa apartenenţei la 
ceilalţi. El imprimă sentimentul că darul unuia are nevoie de darurile 
celorlalţi, că darul lui e pentru ceilalţi; Duhul e cheagul spiritual între 
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credincioşi, e forţa integrativă, e forţa unitară a întregului, e puterea de 
coeziune în comunitate. Aşa cum organele trupului au între ele o forţă care 
le face să se ţină la un loc, aşa Duhul Sfânt  e  forţa  care,  fiind prezentă în 
credincioşi, îi face să se ţină într-un întreg, să simtă necesitatea integrării 
prin ceilalţi.44 

Calitatea de fraţi cu Iisus Hristos şi de fii ai aceluiaşi Tată ceresc ne 
este dată tot de Duhul Sfânt pentru că ,,prin Duhul, noi fiind adunaţi în Fiul 
ne aflăm în relaţie de fii faţă de Tatăl, în relaţia în care se află şi Fiul faţă de 
Tatăl; desigur nu în calitate de fii născuţi în mod natural de Tatăl, ci de 
înfiaţi prin Duhul. Pentru că noi suntem adunaţi sub aceiaşi umbrire a 
Duhului în care este şi Fiul şi prin care este şi Fiul şi prin care Fiul este legat 
de Tatăl. Iar noi suntem în relaţie de frăţie generală, având ca frate central 
pe Iisus Hristos”.45 

De asemenea, ,,Sfântul Duh are rolul Său deosebit în întemeierea şi 
susţinerea Bisericii ca unitate de comuniune, ca unitate în diversitate. El 
reprezintă prin excelenţă relaţia vie între membrii Bisericii şi între ei şi 
Tatăl. Căci în El vine la expresia deplină nu numai deosebirea de persoane 
în Dumnezeu, ci şi unitatea între Ele. Duhul Sfânt reprezintă această forţă 
vie de unitate şi între credincioşi şi între ei şi Sfânta Treime”.46 Prin Duhul, 
sufletele noastre pătrund spre Dumnezeu, prin El ne împărtăşim de darurile 
lui Dumnezeu şi de înţelepciunea celor duhovniceşti: ,,iar noi n-am primit 
duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu ca să cunoaştem cele dăruite nouă 
de la Dumnezeu. Pe care le şi grăim, dar nu în cuvinte învăţate din 
înţelepciunea omenească, ci din cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, lămurind 
lucrurile duhovniceşti oamenilor duhovniceşti” (I Cor. 2, 12-13). 

Important de reţinut este faptul că prin Sfintele Taine, Duhul nu 
revarsă asupra noastră o putere naturală, ci supranaturală, care-şi are izvorul 
în puterea lui Hristos. De aceea ,,Sfintele Taine sunt mijloace alese din 
creaţie de Domnul nostru Iisus Hristos, prin care ne vin râurile de viaţă 
netrecătoare din Trupul Său cel înviat şi nu numai viaţa trecătoare 
pământească ce ni se împărtăşeşte prin creaţia naturală. Propriu-zis, trupul 
înviat al Domnului este darul cel mai mare al lui Dumnezeu pentru noi. Dar 
acest trup e constituit pe de o parte din natura cosmică, pe de alta înviat 
pentru că are ca Ipostas pe Dumnezeu Cuvântul şi prin trupul Său ni se 
comunică într-o modalitate nouă însuşi acest ipostas. Trupul Domnului, trup 
format din carnea şi sângele nostru, din natura cosmică generală, din acest 
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dar general al lui Dumnezeu pentru noi, e propriu-zis mijlocul cu totul 
transparent şi mediul comunicării desăvârşite a vieţii netrecătoare a lui 
Dumnezeu către noi creştinii. Numai din acest trup iradiază şi prin unele 
elemente cosmice puterea harului special către noi”.47 

Duhul Sfânt, cu darurile Sale, este tezaurul cel nesecat al Bisericii 
din care se împărtăşesc credincioşii cuprinşi în ea, primind prin Sfintele 
Taine puterea de a dobândi roadele Sfântului Duh, adică sfinţirea vieţii. ,,La 
fiecare Taină se săvârşeşte o invocare a Duhului (epicleză), şi în baza 
acesteia prin fiecare Taină se primeşte o energie a Duhului. Dar invocarea 
aceasta este a Bisericii în întregime şi harul Duhului Sfânt se pogoară peste 
cel ce primeşte o Taină, pentru că vrea să se adauge Bisericii, sau să crească 
în Biserică. Duhul Sfânt se dă din Biserică sau în Biserică, zidindu-l pe cel 
ce îl primeşte în Biserică, întărind prin aceasta comunitatea lui cu 
comunitatea bisericească”.48 
 
d. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în Biserică 
Cele două persoane divine, Fiul şi Duhul Sfânt, reprezintă cele două mâini 
ale Tatălui care au fost trimise să lucreze în lume. Lucrarea Lor, specifică 
fiecărei Persoane, se completează reciproc şi se continuă Una pe Alta: 
,,Hristos e Dumnezeirea relevată ca lumină, ca adevăr, ca fundament al 
existenţei noaste; Duhul e Dumnezeirea relevată ca suflare de viaţă, ca 
dinamism de viaţă făcător în cadrul Dumnezeirii ca adevăr, ca fundament al 
existenţei create şi ca normă a ei. Duhul ne dă putere, ne dă elanul să 
realizăm ceea ce ştim prin Logosul întrupat, ceea ce a realizat prin El Însuşi 
ca model, ceea ce a realizat în Hristos; ne dă puterea să ne încadrăm în 
Hristos şi să ne facem asemenea Lui”.49 

Datorită perihorezei, Cele două Persoane divine, Fiul şi Duhul Sfânt, 
lucrează Una în Alta fără să se separe, dar şi fără să se confunde: ,,Duhul nu 
e separat de Hristos, nici Hristos de Duhul. Duhul Se odihneşte peste 
Hristos. Este numai acolo unde este Hristos şi Hristos este numai cu Duhul. 
Dar, Duhul nu Se confundă cu Hristos, nici în defavorul lui Hristos ca 
adevăr, nici în defavorul Duhului ca suflare de viaţă”.50 Aşadar, 
,,indisolubila unire între Hristos şi Duhul Sfânt, care constituie cu adevărat 
Biserica şi susţine viaţa creştinului în Biserică, îşi are rădăcina adâncă în 
indisolubila unire care, după învăţătura ortodoxă, există între ei în plan 
                         
47 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Creaţia ca dar şi tainele Bisericii, în Ortodoxia, nr. 
1/1976, p. 13. 
48 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Sf. Duh în revelaţie şi în Biserică, în Ortodoxia, 
nr. 2/1974, p. 244. 
49 IBIDEM, p. 105. 
50 IBIDEM. 
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intratrinitar”.51  De aceea, în ceea ce priveşte rolul celor două Persoane 
Sfinte în Biserică, părintele Stăniloae afirmă că: Duhul e Cel Care 
străluceşte, adică stă ca o lumină asupra lui Hristos, iar Hristos e Cel care ne 
e pus în lumină de Duhul”.52 În ceea ce-i priveşte pe credincioşi, aceştia 
,,primind Duhul lui Hristos, nu-L primesc afară de Hristos..., ci în 
Hristos”,53 pentru că, potrivit învăţăturii ortodoxe, credincioşii nu pot avea 
pe Duhul decât – în Hristos – şi viceversa (I Cor. 12, 3). 

Referitor la faptul că pentru mântuirea noastră nu S-a întrupat Duhul, 
ci Fiul lui Dumnezeu, părintele Stăniloae afirmă că atât Fiul cât şi Duhul 
Sfânt, au o contribuit, fiecare în felul său, la mântuirea omului. Astfel, ,,Fiul 
lui Dumnezeu S-a făcut om nu numai pentru a ne îndumnezei în general, ci 
pentru a ne face fii lui Dumnezeu. De aceea S-a făcut om nu altă persoană 
treimică, ci Fiul, care având Duhul Fiului ni-L împărtăşeşte şi nouă, pentru a 
avea pe Duhul în Fiul şi cu Fiul şi astfel să fim şi să ne simţim şi noi fii ai 
lui Dumnezeu”54, iar ,,lucrarea Duhului constă în a ne face tot mai mult 
după chipul Fiului, adică fii adoptivi ai Tatălui”.55 

După cuvintele Sfântului Apostol Pavel, Biserica este trup al lui 
Hristos şi în acelaşi timp plenitudine de viaţă duhovnicească prin Sfântul 
Duh, care o însufleţeşte şi o umple de dumnezeirea Sa, cum Acelaşi Duh 
Sfânt a umplut şi a însufleţit firea omenească a lui Hristos Cel înviat şi 
înălţat. De aceea, Hristos împărtăşeşte necontenit Bisericii Trupul Său 
îndumnezeit fiecărui credincios al Bisericii, dar nu în mod separat, ci într-o 
unitate de iubire sau într-o comuniune ce se adânceşte tot mai mult. Din 
acest trup îndumnezeit sau din Hristos euharistic, Duhul Sfânt lucrează prin 
energiile necreate, personalizate şi creatoare de comuniune, la adunarea 
tuturor sub acelaşi Cap - Hristos Mântuitorul. Sfinţii Părinţi văd temelia 
unităţii Bisericii în prezenţa aceluiaşi Trup jertfit şi înviat şi ca atare umplut 
de infinitatea iubirii dumnezeieşti în toate mădularele Bisericii. „Iar întrucât 
Trupul lui Hristos este plin de Duhul Sfânt, care iradiază din El ca o energie 
unificatoare, a doua temelie a unităţii Bisericii este, după Sfinţii Părinţi, 
Duhul Sfânt. Propriu-zis, ei înfăţişează pe Hristos şi pe Duhul Sfânt ca o 
dualitate nedespărţită producând, susţinând şi promovând unitatea 
Bisericii”.56 

                         
51 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Relaţiile Treimice şi viaţa Bisericii, în Ortodoxia, nr. 
4/1964, p. 506. 
52 IBIDEM, p. 512. 
53 IBIDEM, p. 513. 
54 IBIDEM, p. 518. 
55 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 196. 
56 IBIDEM, p. 258. 
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Aşadar, Biserica are ca izvor, pe de o parte, Trupul lui Hristos în 
care ei sunt recapitulaţi, având relaţie nemijlocită cu Hristos, iar pe de altă 
parte, pe Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, Care îi zideşte ca „pietre vii” într-o 
casă comună a lui Dumnezeu cu oamenii sub piatra unghiulară care este 
Hristos. „Biserica fiind Trupul lui Hristos, peste care se odihneşte ca şi peste 
Capul ei Duhul Sfânt (iar aceasta este valabil şi pentru membrii Bisericii), 
prin Capul ei şi prin Duhul Sfânt se află în relaţie imediată cu Tatăl. În felul 
acesta ne împărtăşim toţi în Fiul şi în Sfântul Duh de izvorul ultim şi absolut 
al existenţei care este Tatăl, dar nu după natură ca Fiul şi Duhul Sfânt, ci 
după har. Ne împărtăşim de acest izvor ultim prin amândouă razele pentru a 
ne împărtăşi de acest izvor în ambele forme de revelare şi de comunicare a 
lui”.57 

Împărtăşindu-ne cu Duhul lui Hristos, ne unim cu Hristos nu numai 
ca om, ci şi ca Dumnezeu, iar prin El şi cu Tatăl, ,,căci Fiul vine în noi 
trupeşte, unindu-Se cu noi prin binecuvântarea Tainelor; şi iarăşi 
duhovniceşte cu Dumnezeu prin lucrarea şi harul Duhului Său, recreând 
Duhul din noi spre înnoirea vieţii şi făcându-ne părtaşi ai firii Lui 
dumnezeieşti”.58 Trimiterea Duhului Sfânt în viaţa Bisericii este un act la 
care participă şi firea omenească a Mântuitorului, devenind mijloc de 
comunicare şi unire între firea cea dumnezeiască şi firea omenească 
renăscută în Hristos, încât Duhul Sfânt în Biserică lucrează atât ca Duh al lui 
Hristos, cât şi ca Persoană a Sfintei Treimi (Tit 3, 5-6). 

Aşadar, legătura unirii noastre cu Sfânta Treime, atât după trup cât şi 
după duh o face Hristos, întrucât este în acelaşi timp şi om şi Dumnezeu. 
Primind unul şi acelaşi Duh Sfânt, ne unim cu Dumnezeu, căci precum 
puterea trupului îi uneşte pe cei în care se află Hristos, în acelaşi mod Duhul 
lui Dumnezeu cel neîmpărţit, sălăşluindu-Se în toţi, îi adună pe toţi într-o 
unitate.59 Această lucrare a Duhului în noi nu se poate realiza decât în 
Biserică. Biserica face posibilă parcurgerea actuală prin Duhul a drumului 
mântuirii credincioşilor uniţi prin har cu Hristos, şi pe care firea umană l-a 
parcurs virtual prin recapitularea sa, în Hristos.  

Prin urmare, viaţa Bisericii este darul lui Hristos, dar şi rodul lucrării 
Duhului Sfânt. Hristos şi Duhul Sfânt vieţuiesc simultan în Biserică şi 
credincioşi, după cum afirmă şi Sfântul Apostol Pavel în mai multe rânduri. 
Astfel, el zice că ,,Hristos sălăşluieşte în cei credincioşi (Romani 8, 11), dar 
şi Duhul Sfânt (Romani 8, 9); ne împărtăşim cu Hristos (I Cor. 1, 9), dar şi 
cu Duhul Sfânt (II Cor. 13, 13); suntem sfinţiţi în Hristos (I Cor.1, 2), dar şi 

                         
57 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Relaţiile Treimice şi viaţa Bisericii, p. 521. 
58 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Sinteza ecleziologică, nr. 5-6/1955, p. 263. 
59 IBIDEM, p. 269. 
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în Duhul Sfânt (Romani 15, 16), ne îndreptăm în Hristos (Gal. 2, 17), dar şi 
în Duhul Sfânt (I Cor. 6, 11), suntem pecetluiţi în Hristos (Efeseni 1, 13), 
dar şi în Duhul Sfânt (Efes. 4, 30), suntem tăiaţi împrejur în Hristos (Colos. 
2, 11), dar şi în Duhul Sfânt (Romani 2, 29); suntem temple ale lui 
Dumnezeu (I Cor. 3, 16), dar şi ale Duhului Sfânt (I Cor. 6, 19). 

Hristos pătrunde în mod deplin în oameni pentru prima dată prin 
Duhul, spre a-i uni cu sine şi a întemeia Biserica. Duhul deci introduce 
puterea lui Hristos în mădularele aşezământului teandric al Bisericii, spre a 
le transforma, înnoi, mântui şi îndumnezei. Prima împărtăşire a Duhului 
Sfânt a fost încredinţată Sfinţilor Apostoli de către Mântuitorul, suflând 
asupra lor şi zicându-le: ,,Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele vor fi 
iertate şi cărora le veţi ţine ţinute vor fi” (Ioan 20, 19-20). 

Această împărtăşire se face în momentul când Mântuitorul le face 
cunoscut apostolilor că le încredinţează puterea Sa de a împărtăşi tuturor 
oamenilor prin lucrarea Sfântului Duh, care Se pogoară peste ei în ziua 
Cincizecimii, ceea ce El făcuse din firea Sa omenească după Înviere, izvor şi 
putere de viaţă nouă, dumnezeiască şi nemuritoare. Împărtăşirea efectivă a 
apostolilor cu această putere a lui Hristos se produce, desigur, în ziua 
Cincizecimii, zi în care este împlinită făgăduinţa Mântuitorului că-i va 
îmbrăca cu „putere de sus” (Luca 24, 29). Iar momentul instituirii lor cu 
puterea Sa asupra destinului vieţii noastre, rămâne ziua când însuşi 
Mântuitorul le-a zis: ,,luaţi Duh Sfânt”. Înzestrarea apostolilor cu „putere de 
sus” a Duhului Sfânt constituie caracterul obiectiv şi instituţional al 
Bisericii, ca purtătoare în fiinţa ei a Duhului şi vieţii lui Hristos Cel înviat, 
prin succesiunea apostolică a episcopatului, prin care El Însuşi trăieşte în 
Biserică, adună şi asimilează în Sine pe toţi credincioşii prin lucrarea 
Sfintelor Taine. Tainele sunt mijloacele prin care această realitate obiectivă 
a Duhului şi a vieţii lui Hristos în Biserică se actualizează necontenit prin 
lucrarea Duhului Sfânt în ele. Prin această prezenţă obiectivă a lui Hristos în 
Biserică, continuată de Duhul Sfânt în lucrarea apostolică a episcopului, 
,,Biserica este un cadru şi o putere dumnezeiască ce se pune mereu la 
dispoziţia oamenilor prin jertfa liturgică şi tainele fixate de Dumnezeu ca 
mijloace ale harului şi prin acesta ea este în cel mai înalt grad o instituţie”.60 
 
Concluzii 
Din cele prezentate mai sus, reiese faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu întrupat, dorind ca întreaga Sa activitate mântuitoare să se 
extindă în timp şi spaţiu, până la sfârşitul veacurilor, iar de aceasta să 
beneficieze toţi cei care doresc mântuirea sufletului, a întemeiat Biserica, 

                         
60 IBIDEM, p. 277. 
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Trupul Său Tainic, ca ,,Stâlp şi temelia a adevărului” (I Timotei 3, 15), care 
îşi are izvorul în Sfânta Treime. De aceea, Biserica, în calitatea ei de ,,Trup 
tainic al Domnului” nu poate avea un alt model de viaţă decât Sfânta 
Treime, iar din Rugăciunea lui Iisus pentru unitatea Bisericii reiese că 
Treimea nu este numai model pentru viaţa Bisericii, ci şi izvorul şi 
finalitatea ei: ,,ca ei să fie una în Noi”. 

În ceea ce priveşte modul în care cele trei Persoane divine intră în 
relaţie cu Biserica şi credincioşii, Părintele Dumitru Stăniloae, în consens cu 
Sfinţii Părinţi, afirmă că toate le face Tatăl prin Fiul, în Sfântul Duh, într-o 
manieră în care Tatăl apare ca sursă a lucrării, Fiul ca viaţă şi Duhul Sfânt 
ca putere care concretizează sau finalizează acţiunea. Astfel, ,,Biserica fiind 
Trupul lui Hristos, peste care se odihneşte ca şi peste Capul ei, Duhul Sfânt 
(iar aceasta e valabil şi pentru membrii Bisericii), prin Capul ei şi prin 
Duhul Sfânt se află în relaţie imediată cu Tatăl. În felul acesta ne împărtăşim 
toţi în Fiul şi în Duhul Sfânt de izvorul ultim şi absolut al existenţei care 
este Tatăl, dar nu după natură ca Fiul, ci după har”.61 

Aşadar, prin Biserică şi lucrările sale tainice, se oferă tuturor 
oamenilor putinţa de a se împărtăşi din viaţa dumnezeiască a Prea Sfintei 
Treimi, îndreptată spre noi prin Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu şi 
Pogorârea Duhului Sfânt, Cele două Persoane dumnezeieşti trimise în lume. 
Astfel, prin Întrupare, jertfă şi Înviere, Dumnezeu Fiul străbate cu noua Sa 
viaţă divino-omenească întreaga fire umană, făcând-o Trup al Său în fiinţa 
Bisericii, iar prin Pogorârea Duhului Sfânt, bogăţia şi plenitudinea vieţii 
dumnezeieşti, a Sfintei Treimi, însufleţeşte acest trup al întregii firi omeneşti 
adunat în Hristos. Prin urmare, mântuirea se obţine în Biserică prin lucrarea 
celor două Persoane dumnezeieşti, care nu numai că nu se exclud Una pe 
Alta, ci acţiunea Uneia dintre Persoane este complementară Celeilalte. 

Prezenţa şi activitatea Mântuitorului în Biserică prin lucrarea 
Duhului Sfânt, încredinţată apostolilor şi urmaşilor lor episcopii, face ca 
Biserica să aibă caracterul unui organism teandric, o fiinţă, având ca şi 
Hristos, două naturi, două voinţe şi două lucrări, inseparabile şi distincte în 
acelaşi timp. Având această structură hristologică, Biserica este înzestrată cu 
lucrarea permanentă şi obiectivă a Sfântului Duh în toate actele ei. Lucrarea 
aceasta cuprinde puterea şi Darul lui Hristos, pe care El Însuşi a dăruit-o 
colegiului apostolic, atât în ziua Învierii, când le-a zis „luaţi Duh Sfânt”, 
când mai ales în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, când i-a îmbrăcat efectiv cu 
această „putere de sus”. 

                         
61 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Relaţiile Treimice şi viaţa Bisericii, în Ortodoxia, 
nr. 4/1964, p. 521. 
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Concluzionând cele prezentate până aici, potrivit teologiei părintelui 
Dumitru Stăniloae,  reiese foarte limpede că pentru mântuirea omului căzut, 
a fost îndeplinit întocmai planul cel veşnic al lui Dumnezeu, iar pentru 
realizarea acestui plan a fost întemeiată Biserica, prin care cei credincioşi se 
împărtăşesc de întreaga Sfântă Treime. Prin Hristos am recăpătat 
comuniunea cu Tatăl şi am recâştigat dragostea lui Dumnezeu, iar Duhul 
Sfânt împărtăşindu-ne dragostea lui Dumnezeu şi harul lui Hristos (II Cor. 
13, 13), ne menţine în această comuniune prin sălăşluirea lui Hristos în noi, 
cu trupul Său înviat, plin de Duhul Sfânt. 

Aşadar, acum când aniversăm 110 ani de la naşterea marelui nostru 
teolog şi 20 de ani de la trecerea întru odihna Domnului, pe care L-a slujit 
peste şase decenii, atât la catedră, cât şi la altar, a cărui învăţătură a 
aprofundat-o cu delicateţe şi acrivie, pentru a fi cât mai uşor înţeleasă de 
către contemporanii şi urmaşii săi, şi a răspândit-o peste tot, în ţară şi 
străinătate, noi, cei care ne adăpăm din prea plinul gândirii şi operei sale, 
trebuie să punem în practică îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care zice: 
,,aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui 
Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le 
credinţa!” 
 
Abstract: The Relationship between the Trinity and the Church in the 
Theology of the Father Dumitru Stăniloae 
Dogmatist theologian through excellence, Father Dumitru Stăniloae, one of 
the most brilliant theologians of the Orthodox world and the contemporary 
Christianity left as inheritance to the church that he served with honor and 
dignity, over six decades, a vast and monumental theological work.  

Developedd and designed at the highest theological level in an own 
personal exposure, his work also addresses to theologians, monks and all the 
faithful, start on the road of God knowing, willing to spiritually progress 
and a deep understanding of the mysteries of God . 

Regarding how the three divine Persons enter into relationship with 
the Church and the faithful, Fr. Dumitru Stăniloae, in agreement with the 
Church Fathers, affirms that Father makes all through the Son in the Holy 
Spirit, in a manner that Father appears as a source of work, Son as life and 
Holy Spirit as power which  materializes or completes the action. 
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Canonul Sfântului Andrei Criteanul –  
un dialog între creştin şi suflet 

 
 

Pr. Conf. Dr. CONSTANTIN BĂJĂU1 
 

Cuvinte cheie: canon, pocăinţă, mântuire, rugăciune, smerenie 
Keywords: canon, penance, salvation, prayer, piety 

 
1.Sfântul Andrei Criteanul, prestigios imnograf şi Părinte bisericesc. 
2.Conţinutul teologic şi ascetico-moral al Canonului. 
3.Chemarea la pocăinţă şi rugăciune. 
4.Pilde de pocăinţă, de rugăciune şi trăire din Vechiul Testament şi 

Noul Testament. 
5.Judecata înfricoşată trăită la maximă intensitate prin rugăciunile 

Canonului. 
6.Temeiuri şi speranţe de mântuire cuprinse în rugăciunile 

Canonului. 
Sfântul Andrei Ierusalimiteanul sau Criteanul, „cel plin de har şi 

daruri”, s-a născut pe la anul 660 d.Hr., într-o familie evlavioasă de oameni 
cinstitori de Dumnezeu şi virtuoşi. În Damascul Siriei a primit cele dintâi 
învăţături. La vârsta de 15 ani a mers la Ierusalim, fiind impresionat profund 
de Locurile Sfinte, ale căror imagini le-a purtat în suflet toată viaţa.2 Acolo 
s-a instruit şi a aprofundat cunoştinţele teologice. A devenit monah şi 
apropiat al patriarhului Teodor al Ierusalimului. În anul 685, acesta l-a 
trimis la Constantinopol cu Mărturisirea de credinţă a Bisericii 
ierusalimitene, referitoare la cele hotărâte la Sinodul al VI-lea ecumenic 
(Constantinopol). A rămas în capitala Bizanţului pentru douăzeci de ani, 
evidenţiindu-se ca predicator şi dascăl. 

Pe la anul 711 a fost ales episcop al Cretei,3 dovedindu-se a fi 
neîntrecut păstor de suflete, teolog şi imnograf. Alături de creştinii din 
această insulă, Sfântul Andrei a trecut prin invaziile arabilor, prin secetă şi 
prin vremuri de sărăcie, dovedindu-se a fi un adevărat filantrop. 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Diac. P. HUREZI, Importanţa duhovnicească a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei 
Criteanul, în rev. BOR, an XCV, nr. 5-6/1977, p. 357. 
3 Pr. prof. IOAN G. COMAN, La Sfântul Andrei Criteanul, în rev. Glasul Bisericii, an 
XVII, nr. 9/1958. 
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Spre sfârşitul vieţii, a mers la Constantimopol. Pe drumul de 
întoarcere, a murit în insula grecească Lesbos, la 4 iulie 740, zi în care este 
şi pomenit. 

Opera Sfântului Andrei cuprinde mai ales lucrări imnografice şi 
encomiastice (24 la număr). Ne-a lăsat minunate cuvântări în cinstea Maicii 
Domnului, care pot constitui adevărate prototipuri ale genului:4 la 
Bunavestire, la Naşterea Maicii Domnului, la Intrarea în Biserică şi la 
Adormirea ei. A rostit alte frumoase cuvântări la praznicele împărăteşti,5 
cuvântări de laudă la sfinţi (ex.: la Ioachim şi Ana, la Ioan Botezătorul, la 
Cosma şi Damian, la Sfântul Ierarh Nicolae) şi în cinstea Sfintei Cruci.6 

Sfântul Andrei a fost unul dintre cei mai mari imnografi creştini. A 
alcătuit canoane, imne lungi cu ode sau cântări, diferite ca număr, dar nu 
mai mult de nouă cântări. Fiecare dintre ele avea o strofă introductivă, 
numită irmos, apoi altele, numite tropare. Această împărţire se recunoaşte 
lesne şi la Canonul cel Mare.7 Canoanele Sfântului Andrei sunt în cinstea 
Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sfântului Ioan Botezătorul, a altor 
sfinţi, sau la sărbători. Din ele se revarsă mulţimea sentimentelor sale. 
Astfel, autorul acestor canoane devine întocmai ca o călăuză a fiecărui 
creştin, care cântă, sau ascultă, retrăind cu intensitate taina mântuirii.8 
Sfântul Andrei, înzestrat cu atâtea daruri literar-poetice, s-a dovedit a fi şi un 
erudit cunoscător al Sfintei Scripturi şi un profund teolog ortodox. 

Cea mai de seamă dintre scrierile sale este Canonul cel Mare, lucrare 
unicat, în care se întrece pe sine, ca talent şi capacitate creatoare. Este o 
„bijuterie” a imnografiei ortodoxe, prin care se face cunoscut în întreaga 
literatură patristică, graţie magistralei sale expuneri, distinsă ca formă şi 
bogată în conţinut, definindu-l ca fiind un prestigios scriitor şi părinte 

                         
4 Pr. drd. CONSTANTIN I. DUŢU, Sfânta Fecioara Maria în opera omiletică a Cuviosului 
Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschinul, în rev. Studii Teologice, seria a II-a, an 
XXXII, nr. 1-2/1980, p. 27. 
5 Una dintre acestea este cuvântarea sa la Tăierea-Împrejur a Domnului, unde citim: „Că 
Fiul lui Dumnezeu S-a născut, am prăznuit mai înainte. Că naşterea este mai presus de 
înţelegere, cunosc. Că Fecioara a născut fără sămânţă, ştiu. Dar de Cel născut, cum să mă 
apropii? Mă tem, mă sfiesc să mă apropii de Cel ce s-a apropiat de noi cu dragoste într-un 
chip ce depăşeşte puterea omenească de cercetare” – SFÂNTUL ANDREI AL CRETEI, La 
Tăierea Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos şi la Sfântul Vasile, în rev. Mitropolia 
Olteniei, an XX, nr. 1-2-1968, p. 99. 
6 colecţia J.P. MIGNE, P.G. 97, col. 805-1444. 
7 Triodul, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 144 şi urm. 
8 SIMEON KOUTSA, Mitropolit de Nea Smirna, Plânsul adamic. Canonul cel Mare al 
Sfântului Andrei Criteanul, trad. de drd. Alexandru Prelipcean, Ed. Doxologia, Iaşi, 2012, 
p. 19-28. 
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bisericesc, de care creştinătatea avea nevoie întru preamărirea ei, în vremea 
aceea, acum şi totdeauna. 

Este numit Canonul cel Mare pentru extensiunea lui, cuprinzând un 
număr de două sute cincizeci de tropare, în care autorul se avântă să facă, în 
felul său, ceea ce alţii nu au făcut, să fie, în limitele umanului, exhaustiv, 
incluzând întreaga istorie a Vechiului şi a Noului Testament, de la Adam şi 
până la Înălţarea la Cer a Domnului. Canonul acesta este numit mare şi 
pentru bogăţia şi profunzimea ideilor, pe care le exprimă şi le îmbracă într-o 
minunată formă.9 El conţine un continuu şi persuasiv îndemn, adresat 
sufletului, solicitat să facă tot ceea ce îi este cu putinţă, şi cât mai degrabă, 
în eliminarea răului, a păcatului, a viciului şi săvârşirea binelui, având în 
faţă multitudinea exemplelor pe care le oferă întreaga Sfântă Scriptură. Este 
mai mult decât un text teologic, fie el şi unul catehetic, pentru analiză şi 
exegeză, este un act, o slujire liturgică, al cărei rost este schimbarea şi 
mântuirea omului, chemat să intre în corul marilor rugători ai Domnului, ca 
să-şi unească glasul cu ei.10 

Canonul cel Mare se cântă pe glasul al doilea, care este un glas dulce 
şi plin de smerenie, exprimând căinţa sufletului.11 La începuturi, slujba 
Canonului era separată, dar din vremea lui Fotie al Constantinopolului, din 
secolul al IX-lea, ea a fost introdusă în cadrul Pavecerniţei Mari.12 

Consecvent şi insistent, Sfântul Andrei stăruie ca, prin glasul 
slujitorului, care citeşte Canonul, să determine voinţa ascultătorilor creştini 
la fapte demne de numele lor. Se adresează permanent sufletului, ca unul ce 
cunoaşte uimitor de bine abisurile sufletului omenesc,13 cu care se află într-
un continuu dialog, în care se implică imnograful ca slujitor şi în final 
ascultătorul, de la care se aşteaptă râvnă în imitarea pildelor personajelor 
biblice, drepţii şi sfinţii, în săvârşirea binelui şi îndepărtarea de cei răi şi 
păcătoşi, pentru ca să nu cadă în prăpastia păcatelor lor. Prin participarea 
ascultătorilor la Canonul cel Mare, ei devin contemporani autorului şi 
tuturor personajelor amintite acolo, devin altfel spus martori oculari ai 
istoriei mântuirii.14 

                         
9 P.S. SEBASTIAN, Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul după 
izvoare greceşti, Schitul Crasna – Prahova, 1996; Drd. AL. PRELIPCEAN, Canonul cel 
Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în rev. Ortodoxia, seria nouă, I (2009), 2, p. 100 şi urm. 
10 PANAYOTIS NELLAS, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie 
ortodoxă, trad. de Diac. Ioan I. Ică Jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 187-188, 190. 
11 IBIDEM, p. 35. 
12 Diac. P. HUREZI, Importanţa…,  p. 358. 
13 PANAYOTIS NELLAS, Omul…,  p. 193. 
14 Drd. AL. PRELIPCEAN, Creaţia ca euharistie în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei 
Criteanul, în rev. Teologie şi Viaţă, nr. 1-4/2011, ian.-apr., p. 108. 
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Sufletul este chemat la judecată, prin conştiinţa lui nepărtinitoare, 
pentru a trezi simţăminte de căinţă, de părere de rău, de regret şi pocăinţă, 
iar în final, spre luarea unei hotărâri demne, de îndreptare. În această 
manieră, se face o adevărată „radiografie a sufletului”, în care, ca într-o 
oglindă, se vede fiecare, aşa întocmai cum este, cu faptele şi viaţa sa. Astfel 
„iară şi iară”, suntem chemaţi să coborâm în cele mai dinlăuntru ale fiinţei 
noastre, în cele mai ascunse unghere ale ei, spre a ne descoperi pe noi 
înşine, făcându-ne judecători ai propriului suflet, înainte de Judecătorul care 
va să vie la sfârşitul veacurilor. 

Fundamentat pe conţinutul întregii Scripturi, Canonul oferă 
ascultătorilor o veritabilă cateheză, zugrăvind minunat chipurile unui 
impresionant număr de personaje biblice, care au trăit de-a lungul a sute şi 
mii de ani şi care prin viaţa şi faptele lor sunt aduse de faţă tocmai pentru a 
fi luate ca pilde de către creştini. 

Sfântul Andrei se adresează sufletului cu întrebări, spre identificarea 
fiecărui creştin în parte cu unul dintre aceste personaje, cu cei drepţi, 
virtuoşi, sfinţi, sau din contră, vicioşi, păcătoşi. Şi cum în majoritatea 
cazurilor predomină personajele negative, interogaţia se transformă în 
mustrare, ca să învăţăm din răul celor răi şi din păcatul celor păcătoşi binele 
şi virtutea şi abţinerea de la păcat, să conştientizăm gravitatea păcatului din 
comportamentul altora. Se apelează la cunoaşterea de sine şi conştientizarea 
printr-o coborâre în cele mai dinlăuntru ale sufletului, pentru a descoperi 
întinarea noastră de vicii şi păcate, de indiferenţa, toleranţa şi trândăvia care 
ne stăpâneşte. 

Canonul face adevărate investigaţii pe arena sensibilităţii umane, 
angajând pe ascultători la reflecţii, la o cunoaştere de sine şi în final la o 
identificare a propriei vieţi cu a celor invocaţi. Astfel este provocat regretul, 
căinţa şi dorinţa de îndreptare. 

Prin melosul adecvat şi plin de evlavie al slujitorului, prin trăirea 
adevărurilor pe care le exteriorizează în glas de umilinţă, Canonul 
îmblânzeşte, domoleşte şi înmoaie inimile învârtoşate şi pervertite, trezeşte 
dorinţa spre virtute, iubirea pentru adevăr, abţinerea de la rău, trezeşte 
simţul ruşinii pentru propria-i viaţă, regretul pentru cele săvârşite, generează 
atitudini de reconsiderare a demnităţii umane. Iar apelul tot mai des făcut 
sufletului devine vibrant: „Suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi? Sfârşitul 
se apropie şi vei să te tulburi. Deşteaptă-te dar, ca să se milostivească spre 
tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pretutindenea şi toate le plineşte” 
(Condac, glas VI). Întregul cuprins şi ideile centrale ale Canonului celui 
Mare se recapitulează în condac. Adresându-se sufletului său, autorul îl 
strigă să se trezească, să se ridice. Căci lâncezeala aceasta, starea de 
comoditate este pentru suflet precum somnul şi adormirea, pe când viaţa 
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duhovnicească este o priveghere neîncetată a conştiinţei.15 Amintirea 
păcatelor, a morţii şi a judecăţii ce va urma ne cheamă la pocăinţă, iar 
deşteptarea este revenirea în fire a sufletului, pentru a fi iertaţi de Hristos. 

Multitudinea persoanelor biblice invocate în Canon este dovadă că 
toată Scriptura rămâne pentru Sfântul Andrei o carte a vieţii mereu deschisă, 
din care avem ce învăţa, ceea ce trebuie să facem sau nu, ceea ce este bine 
sau rău, de folos sau vătămător, iar în final, ceea ce este mântuitor. 

Opera de mântuire a omenirii s-a realizat în lume prin Întruparea 
Fiului lui Dumnezeu, prin Patimile, moartea şi Învierea Sa. Este opera de 
mântuire obiectivă, reală, istorică, cunoscută prin Revelaţia Divină, 
descoperită şi sub această formă a cultului, prin Canonul cel Mare, pentru ca 
noi să devenim părtaşi ei, beneficiind personal, fiecare după puterile şi 
eforturile noastre. Ea deschide porţile Împărăţiei lui Dumnezeu. Suntem 
chemaţi toţi şi fiecare în parte să răspundem pozitiv chemării la mântuire şi 
să cerem (prin refrenul întâlnit la fiecare tropar): „Miluieşte-mă 
Dumnezeule, miluieşte-mă!”. 

Sfântul Andrei Criteanul rezumă în Canonul cel Mare taina mântuirii 
noastre prin Fiul lui Dumnezeu. Prin Hristos şi în Hristos, omul se 
mântuieşte, lumea se reînnoieşte. Totul gravitează, în peasna a opta a 
Canonului, în jurul Persoanei lui Iisus Hristos. Toţi suntem chemaţi la 
desăvârşire, „la potenţarea calităţilor sfinţitoare în om până la modelarea lor 
după chipul lui Hristos”.16 

Între a mântui şi a milui este o diferenţă mare. A fi miluit înseamnă 
un pas făcut înainte spre mântuire. Reprezintă ajutorul lui Dumnezeu, pe 
care îl cerem pentru neputinţa noastră, pentru bunătatea şi mila 
dumnezeiască, de care avem nevoie permanent, în orice clipă, şi pe care 
trebuie să îl cerem cu simţământul nedestoiniciei, al neputinţei, al iertării. Şi 
aşa cum Dumnezeu Şi-a descoperit pe tot parcursul istoriei omenirii mila şi 
bunătatea Sa părintească şi acum cerem să ne-o arate. În acest sens, Canonul 
este o împletire a marii opere de mântuire a întregului neam omenesc cu 
mântuirea ce se realizează şi se împlineşte cu fiecare creştin, ca subiect al 
mântuirii. Fiecare se regăseşte în această uriaşă lucrare universală, în care 
trebuie să se implice, să devină părtaş ei prin dorinţă şi eforturi personale, 
având exemple pe cei înscrişi în Cartea vieţii, luând din viaţa lor ceea ce 
este vrednic de mântuire, sau din contră, învăţând ceea ce trebuie respins. 

Fiecare peasnă sau cântare a Canonului, formată din mai multe 
tropare, se încheie cu două tropare. Primul este precedat de: „Slavă Tatălui 
şi Fiului şi Sfântului Duh”, în care se cheamă lucrarea Sfintei Treimi, 

                         
15 SIMEON KOUTSA, Plânsul adamic..., p. 149. 
16 Drd. AL. PRELIPCEAN, Creaţia…,  p. 109, 111. 
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izvorul harului, al sfinţeniei, „Dumnezeirea Cea deofiinţă şi nedespărţită…, 
nedespărţită în fiinţă, neamestecată în Feţe, lumini şi lumină, şi trei sfinte şi 
unul sfânt”. Este lăudată „Treimea - Dumnezeu”, adresând această chemare 
salvatoare: „Părinte Cel ce eşti fără început, Fiule Cel împreună fără de 
început, Mângâietorule Cel bun, Duhule Cel drept; Născătorule al lui 
Dumnezeu - Cuvântul, Cuvinte al Tatălui celui fără început; Duhule Cel viu 
şi făcător, Treime în Unime, miluieşte-mă!” (din Peasna a IV-a, a VII-a, a 
VIII-a). 

Troparele treimice îl ajută pe creştin să se întoarcă spre Dumnezeu 
cu inima şi mintea, cu întreaga sa existenţă. În biserică fiind, el se află în 
casa Tatălui ceresc, voind să se schimbe prin pocăinţă şi rugăciune. 
Adunarea credincioşilor devine Trupul lui Hristos. Mirele răstignit bate cu 
iubire la inimile noastre, chemându-ne. Astfel, rugăciunea credincioşilor în 
Canonul cel Mare nu este un monolog, ci este vocea dialogului care are loc 
în adâncurile existenţei umane.17 

În al doilea tropar, precedat de: „Şi acum şi pururea şi în vecii 
vecilor”, adresat Maicii Domnului, mijlocitoarea mântuirii neamului 
omenesc şi a fiecăruia în parte înaintea Mântuitorului lumii, se subliniază 
destoiniciile ei, care a născut „pe Cel fără de ani din Tatăl…, neştiind de 
bărbat.. Şi alăptând a rămas Fecioară”. Iar în alt tropar se zice: „Şi ai născut, 
şi eşti fecioară şi ai rămas întru amândouă cu firea fecioară”. Iar prin Maica 
Domnului şi prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu din ea „s-a îmbrăcat întru 
a noastră frământătură Dumnezeu… şi a unit Lui firea omenească”. Maica 
Domnului este Uşa şi Scara ce uneşte cerul cu pământul. Ea ne călăuzeşte la 
Hristos. Credincioşii dialoghează cu ea ca şi cu Hristos.18 Destoiniciile ei 
sunt lăudate, spre încredinţarea posibilităţii mântuirii noastre. Maica 
Domnului este cea mai apropiată de sufletul nostru şi ea ne înţelege durerile 
şi necazurile.19 În ea „încăput-a Cel neîncăput din fire; purtat-a pe Cel ce 
poartă toate; hrănit-a pe Cel ce hrăneşte, pe Hristos dătătorul de viaţă”. Ea 
este un unicat, fiindcă „singura este după naştere maică şi fecioară”. Pentru 
aceasta, este „nădejdea celor ce aleargă“ la ea, „limanul celor înviforaţi” 
(din Peasna a III-a, a IV-a, a VIII-a), deci a celor ce ascultă rugăciunile 
Canonului. Aşadar, chemarea întru ajutor a Sfintei Treimi şi a Maicii 
Domnului oferă Sfântului Andrei prilej de teologhisire în dogma trinitară şi 
mariologică, fundamentele credinţei şi trăirii creştine. 

Pe întreg cuprinsul Canonului şi îndeosebi în partea finală sunt 
chemaţi în rugăciune Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, pildă strălucită de 

                         
17 PANAYOTIS NELLAS, Omul…,  p. 183. 
18 IBIDEM, p. 184. 
19 Diac. P. HUREZI, Importanţa…,  p. 360. 
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pocăinţă şi Sfântul Andrei, drept recunoştinţă din partea Ortodoxiei pentru 
marele lui merit de a ne lăsa mărturisire această lucrare imnografică de 
excepţie, în care sufletul îşi găseşte linişte, alinare, mângâiere şi sprijin în 
strădaniile şi nevoinţele duhovniceşti şi mai presus de toate încrederea în 
rugăciunile şi mijlocirile lui de arhiereu al Cretei, „învăţător preaales al 
pocăinţei” şi „dumnezeiesc ocrotitor” (din Peasna a V-a). 

Fiecare peasnă a Canonului se începe cu un irmos, în care se cere cel 
mai important lucru de care are nevoie creştinul. Este ajutorul lui 
Dumnezeu: „Ajutor şi acoperitor s-a făcut mie spre mântuire, acesta este 
Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El”. Se continuă apoi cu stihul numit 
pripeală, care se regăseşte înaintea fiecărui tropar, şi se cântă melodios, cu 
umilinţă, cu inimă înfrântă şi smerită, cu multă evlavie: „Miluieşte-mă, 
Dumnezeule, miluieşte-mă!”. 

De la început, de la primele tropare ale pesnei I, dorim să ni se 
deschidă uşa inimii pentru pocăinţă, celor ce participăm la slujba Canonului, 
să ne recunoaştem starea de păcătoşenie, să ne-o mărturisim, pentru care 
imnograful se întreabă: „De unde voi începe a plânge faptele vieţii mele 
celei ticăloase? Ce începere voi pune Hristoase acestei tânguiri de acum?“ 
(Peasna I-a, troparul I). Urmează chemarea făcută sufletului, împreună cu 
trupul, angajându-se cele două componente ale fiinţei umane: „Vino 
ticăloase suflete împreună cu trupul tău, de te mărturiseşte la Ziditorul 
tuturor. Şi te depărtează de acum de nebunia cea mai dinainte şi adu lui 
Dumnezeu lacrimi de pocăinţă” (Peasna I, troparul al II-lea). Nebunia 
aceasta înseamnă decăderea omului, datorită păcatelor sale, până la stadiul 
animalelor lipsite de judecată.20 Cele două componente ale omului, 
materială şi spirituală, fac din el o recapitulare a universului şi un 
microcosmos.21 Chemarea este fermă, argumentată scripturistic, pornită din 
mintea luminată de Dumnezeu a inspiratului autor al Canonului, transmisă şi 
în inimile celor prezenţi la slujbă. Încât Canonul rămâne mereu un continuu 
dialog, purtat între autorul lui şi suflet, prin intermediul slujitorului, care îl 
citeşte cu voce melodioasă, de umilinţă, şi el fiind responsabil de mesajul pe 
care Sfântul Andrei vrea să-l transmită, mesaj care îi priveşte pe toţi cei 
prezenţi în biserică la sfânta slujbă. 

Canonul oferă momente emoţionante, revelaţional-biblice, chiar 
începând cu prima familie de oameni creaţi de Dumnezeu, Adam şi Eva: 
„Râvnind la neascultarea lui Adam celui întâi zidit, m-am cunoscut pe mine 
dezbrăcat de Dumnezeu…” (Peasna I, troparul III). Această dezbrăcare este 
pierderea harului de către omul păcătos, care nu mai trăieşte viaţa în 

                         
20 SIMEON KOUTSA, Plânsul adamic ..., p. 44. 
21 PANAYOTIS NELLAS, Omul…,  p. 190. 



120 
 

Dumnezeu, fiind condus în mod natural spre moarte.22 Şi mustrările 
continuă, nu pentru protopărinţi, ci pentru noi oamenii, pentru viaţa noastră 
păcătoasă, asemănătoare cu neascultarea acelora: „Vai ticăloase suflete! 
Pentru ce te-ai asemănat Evei celei dintâi? Că ai văzut rău şi te-ai rănit 
amar!”. Căci „în locul Evei celei trupeşti, făcutu-s-a mie Evă înţelegătoare 
gândul cel pătimaş în trup, gustând pururea din băutura cea amară” (Peasna 
I, troparul al IV-lea). 

Pe coordonatele acestor fapte biblice şi pe cunoaşterea persoanei 
umane, se desfăşoară întregul dialog purtat cu sufletul creştinului, căruia i se 
cere să se facă răspunzător pentru el şi mântuirea personală, ancorându-se 
doar pozitiv în realităţile mântuirii universale. 

De vinovăţia lui Adam şi Eva, constând în neascultarea faţă de 
Dumnezeu şi poruncile Sale, ne facem şi noi părtaşi, ca descendenţi ai lor, şi 
cu atât mai mult vinovaţi, cu cât noi acum ştim cele petrecute cu ei şi 
persistăm în neascultare. Fiindcă „după dreptate a fost lepădat Adam din 
Eden, nepăzind singura ta poruncă, Mântuitorule. Dar eu, care am călcat 
totdeauna cuvintele Tale cele vii, ce voi pătimi?” (Peasna I, troparul al VI-lea). 
Cuvintele cele vii sunt poruncile dumnezeieşti şi respectarea acestora face 
ca omul să trăiască cu adevărat.23 În aceste prime pagini ale Sfintei Scripturi 
se oferă omenirii prima lecţie de conduită morală, mereu actuală şi valabilă, 
cea a ascultării, pe care o datorăm lui Dumnezeu, prin împlinirea voii Lui şi 
prin care noi înşine ne întărim voinţa şi libertatea în bine, în Dumnezeu. 

În continuare, sunt evocate şi alte personaje biblice, pentru a fi 
urmate sau respinse. Cain, ucigaşul fratelui său, este socotit a fi urmat de toţi 
cei ce cu ştiinţă se fac „ucigaşi ai sufletului lor”, aşa după cum nici de 
dreptatea lui Abel nu se fac părtaşi cei care nu „aduc daruri bineprimite de 
Dumnezeu” şi nu duc „o viaţă fără prihană” (Peasna I, troparele al VII-lea şi 
al VIII-lea). Penitentul mărturiseşte că a devenit ucigaş al conştiinţei sale, 
ucigaş al voii lui Dumnezeu, care se află adânc sădită în firea omului, prin 
hrana şi dezmierdarea poftelor celor păcătoase ale trupului, ce ajunge să 
lupte împotriva sufletului. Cât despre Abel, acesta este model al bărbatului 
drept şi preînchipuire a lui Hristos.24 

Pentru folosul duhovnicesc, se cade să fie citit tot Triodul, dar mai 
cu seamă Canonul cel Mare, pentru ca inimile şi sufletele să se pătrundă de 
chemările la pocăinţă prin personajele biblice invocate, luându-se aminte la 
viaţa şi faptele drepţilor şi sfinţilor, cărora să le urmeze, dar şi la cei 
păcătoşi, care au săvârşit fapte rele, vrednice de osândă, pentru a nu ne face 

                         
22 IBIDEM, p. 191. 
23 SIMEON KOUTSA, Plânsul adamic ..., p. 46. 
24 IBIDEM, p. 47. 
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părtaşi greşelilor acestora, cum am văzut chiar de la prima familie de 
oameni, protopărinţii noştri şi urmaşii lor. Să luăm aminte la toţi aceştia, 
pentru ca să ne convertim simţurile în bine. Să sesizăm gândul autorului 
Canonului, care urmăreşte ca noi să ne regăsim în această mare galerie de 
oameni drepţi sau păcătoşi, cu scopul de a acţiona prin gândurile, simţurile 
şi apoi faptele noastre, de a-i imita sau respinge şi în final de a ne trezi 
conştiinţa vinovăţiei, pe de o parte, că nu i-am luat ca exemple pe cei buni, 
iar pe de altă parte, că am urmat celor răi. Gândul Sfântului Andrei, inspirat 
de strigătul tuturor sfinţilor şi drepţilor, însetaţi de dorul mântuirii, poate 
să-şi găsească răsunet în glasul conştiinţelor curate ale ascultătorilor, să 
sădească în ele frica de păcat şi căinţa, să nască dorinţa de a urma calea cea 
bună, a regretului, să se poată îndrepta printr-o hotărâre fermă. 

De obicei, oamenii aruncă vina păcătuirii pe alţii şi nu pe ei. Canonul 
însă ne învaţă să găsim rădăcina răului şi a vinovăţiei în noi înşine, să ne 
reproşăm nouă toate relele şi să ne regăsim în viaţa celor păcătoşi, pentru a 
ne putea îndrepta şi tinde către sfinţii şi drepţii de care ne dă mărturie Sfânta 
Scriptură. 

Chemarea în rugăciune a Domnului în Canonul cel Mare este intimă 
şi personală, arătându-se apropierea omului de Dumnezeu, căci Mântuitorul 
lumii este şi izbăvitorul fiecăruia în parte: „Ia aminte Dumnezeule, 
Mântuitorul meu, cu ochiul Tău cel blând şi primeşte mărturisirea mea cea 
călduroasă” (Peasna a II-a, troparul al II-lea). Sufletul, care este rănit de 
vinovăţia păcatului, strigă la Dumnezeu, ca El să-i asculte mărturisirea. 
Rugăciunea este chiar o mărturisire lăuntrică a sufletului, plină de umilinţă, 
de penitenţă. Prin ea se imploră Domnului milă, îndurare, înţelegere. Este 
salvatoare, ca o întindere de mână a lui Dumnezeu către om, „ca şi lui 
Petru”, care era în pericol de a se îneca în marea învolburată a Tiberiadei, ca 
o îndurare pentru lacrimile ce le varsă credinciosul, întocmai femeii 
păcătoase. Cere să i se facă milă de el şi pentru starea în care se află, pe care 
o conştientizează şi se ruşinează, văzându-se, întocmai lui Adam, îmbrăcat 
în „haina cea ruptă, ţesută de şarpele cu sfătuirea cea rea” (Peasna a II-a, 
troparul al VIII-lea), pentru care căutase frumuseţea pomului şi-şi amăgise 
mintea, iar acum el zace gol şi ruşinat. Haina cea ruptă sunt frunzele cu care 
protopărinţii s-au acoperit, pentru a-şi ascunde goliciunea. Ele pot fi înţelese 
şi ca fiind consecinţele aduse asupra omului de căderea sa în păcatul 
primordial.25 

Starea de umilinţă şi de decădere morală a protopărinţilor, după 
căderea în păcatul neascultării şi mâncarea din pomul cunoştinţei binelui şi 
răului, rugătorul din Canonul Sfântului Andrei şi-o recunoaşte ca fiindu-i 
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proprie pentru păcatele personale, zilnic săvârşite, pătându-i „haina 
trupului” şi întinându-i „podoaba cea după chipul şi asemănarea 
Mântuitorului” (Peasna a II-a, troparul al XV-lea). Frumuseţea sufletului 
creat de Dumnezeu, identică cu frumuseţea paradisiacă, este stricată prin 
păcat, fiind înlocuită de podoaba chipului trupului, „cu îmbrăcămintea de 
multe feluri a gândurilor ruşinoase”, cu „podoaba de dinafară, nebăgându-se 
în seamă cortul dinăuntru cel după chipul lui Dumnezeu” (Peasna a II-a, 
troparele al XVIII-lea şi al XIX-lea). Cortul dinăuntru este omul întreg, dar 
mai ales sufletul lui nemuritor, creat după chipul lui Dumnezeu. 

Alterarea chipului dumnezeiesc din om nu înseamnă însă şi 
pierderea lui totală. Cel ce se roagă, cere căutarea şi aflarea lui de către 
Mântuitorul, întocmai ca drahma cea pierdută. Iar nădejdea îndreptării este 
puternică şi căinţa este adâncă, având temeiuri în lacrimile de pocăinţă ale 
femeii păcătoase (troparul al XXII-lea) şi împăratului David (troparul al 
XXIII-lea), în smerenia vameşului (troparul al XXIV-lea) şi atâtor alţi 
păcătoşi deveniţi sfinţi. Speranţa cea mai mare de pocăinţă şi îndreptare şi-o 
pune însă, cel ce imploră, în mila şi ajutorul Mântuitorului, Căruia Îi cere să 
îi dăruiască lacrimi de pocăinţă, de umilinţă, pentru singurul lui merit, 
„suspinurile sufletului”. Aceste suspinuri negrăite ale inimilor şi lacrimile 
sunt dovada dispoziţiei pentru pocăinţă, dorinţa de întoarcere la Dumnezeu, 
căutarea harului celui mântuitor.26 

Canonul capătă tot mai multă forţă şi putere de înrâurire asupra 
credincioşilor prin irmoasele de la începutul pesnelor, aşa cum este şi cel de 
al doilea irmos al pesnei a doua, în care sunt redate chiar cuvintele lui 
Dumnezeu, adresate  poporului ales, păzit şi ocrotit de El, poporul iudeu, 
condus de-a lungul veacurilor, care s-a bucurat de binefacerile primite. De 
această dată sunt amintite, întrucât ele privesc şi pe noul popor al lui 
Dumnezeu, poporul creştin: „Vedeţi, vedeţi! Că Eu sunt Dumnezeu, Care 
am plouat mană, şi apă din piatră am izvorât de demult, în pustie, poporului 
meu, cu singură dreapta şi tăria mea”. Şi irmosul continuă cu actualizarea 
faptelor istorice: „Vedeţi, vedeţi! Că eu sunt Dumnezeu. Ascultă, suflete al 
meu, pe Domnul, Cel ce strigă, şi te depărtează de la păcatul cel dintâi. Şi te 
teme, ca de un judecător şi Dumnezeu” (Al doilea Irmos, Peasna a II-a). 
Păcatul cel dintâi este viaţa de dinainte a sufletului, ce s-a tăvălit în păcat. 
Este şi mândria, prin care a venit neascultarea protopărinţilor. Mândria 
constituie deopotrivă izvorul oricărui păcat. Acest Dumnezeu lucrează şi în 
prezent prin poruncile şi îndemnurile Sale făcute creştinilor, spre a-i 
îndepărta de toate rătăcirile şi de tot răul. Canonul aduce spre mărturie 
persoane biblice, ale căror fapte sunt amintite spre învăţătură, acceptate sau 
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respinse, ca avertisment sau mustrare. Sufletul însuşi este chemat ca martor 
la judecată, ca să se judece singur, să dea socoteală: „Cui te-ai asemănat 
mult păcătosule suflete? Numai lui Cain celui dintâi şi lui Lameh aceluia? 
Ucigându-ţi cu pietre trupul prin faptele rele, şi omorându-ţi mintea cu 
pornirile cele nebuneşti” (troparul al XXXI-lea). Mulţimea păcatelor 
sufletului este comparată cu Cain şi Lameh. Sufletul a săvârşit o îndoită 
crimă spirituală, asupra trupului prin păcatele trupeşti, dar şi asupra minţii, 
prin gândurile ticăloase.27 Interogarea sufletului continuă pe tot parcursul 
Canonului, amintindu-l pe Lameh ca exemplu rău: „O, cum ai râvnit lui 
Lameh, celui mai înainte ucigaş!” (Peasna a II-a, troparul al XXXV-lea). 

Păcatele şi fărădelegile celor din lumea veche continuă să fie aduse 
din trecut în prezent. Sunt planurile viclene ale sufletului păcătos, dar şi 
intervenţiile mântuitoare ale lui Dumnezeu în istoria umanităţii.28 Aşa este 
de pildă amintită mândria celor ce s-au încumetat să ridice Turnul Babel şi 
care au fost pedepsiţi de Dumnezeu prin amestecarea limbilor. Şi tot la fel 
au fost oprite fărădelegile sodomiţilor, prin focul coborât din cer asupra lor 
(troparul al XXXVIII-lea). Aceste păcate, vicii şi răutăţi ale celor de demult 
rămân aceleaşi şi în prezent, de care creştinii trebuie să se ferească, să se 
teamă, să fugă de ele, pentru a scăpa de pedeapsa muncilor veşnice. Iar 
Sfântul Andrei, în gândirea sa de Dumnezeu inspirată, ca un profund 
cunoscător al sufletelor oamenilor şi un adevărat pedagog creştin, vrea cu 
toată fermitatea să-i determine pe cei care-i ascultă cuvintele să se 
îndepărteze de răul lor, să se ruşineze şi să se teamă. Pentru care, irmosul 
pesnei a treia cere întărirea creştinului „pe piatra cea neclintită a poruncilor 
lui Hristos”. Iar focul Sodomei şi Gomorei este readus înaintea ochilor 
sufletelor ascultătorilor, spre potolirea pornirilor păcătoase: „Fugi de 
aprindere, o suflete! Fugi de arderea Sodomei! Fugi de pieirea cea din 
dumnezeiasca văpaie!” (Peasna a III-a, troparul al III-lea). Este pedeapsa 
viitoare a păcătoşilor în focul veşnic. 

Se mărturiseşte înaintea Mântuitorului starea de păcătoşenie, pornită 
din străfundurile conştiinţei sincere: „Mărturisescu-mă Ţie Mântuitorule: 
păcătuit-am, păcătuit-am Ţie fără măsură; dar iartă-mi, ca un îndurat. 
Păcătuit-am Ţie, eu singur păcătuit-am mai mult decât toţi; Hristoase 
Mântuitorule, nu mă trece cu vederea” (Peasna a III-a, troparele al IV-lea şi 
al V-lea). Şi după ce îi aminteşte pe păcătoşii din vremea lui Noe, cărora 
le-a urmat, „moştenind osândirea acelora, întru cufundarea potopului” 
(Peasna a III-a, troparul al XI-lea), sufletul îndurerat al penitentului din 
Canonul Sfântului Andrei strigă şi-L cheamă în rugăciunea sa pe 
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Mântuitorul: „Greşit-am, Doamne, greşit-am Ţie! Milostiveşte-Te spre 
mine. Că nu este cineva întru oamenii cei ce au greşit, pe care să nu-i fi 
întrecut eu cu greşelile” (Peasna a III-a, troparul al XII-lea). Sfâşiat de 
durere, se găseşte în rândul lui Ham, „batjocoritorul de tată” (troparul al 
XIII-lea), neprimind binecuvântarea lui Sem (troparul al XIV-lea) şi a lui 
Iafet în pământul iertării. Se vede rămas în pământul Harran, adică al 
păcatului, şi cere: „Ieşi, suflete al meu, şi vino la pământul care izvorăşte de-a 
pururea nestricăciune vie, pe care Avraam a moştenit-o” (Peasna a III-a, 
troparul al XV-lea). Sfântul Andrei interpretează plecarea lui Avraam din 
Harran ca fiind îndepărtarea sufletului de păcat. Iar pământul în care sufletul 
este chemat să vie este Împărăţia lui Dumnezeu.29 Patriarhul Avraam, acest 
model de credinţă şi de ascultare faţă de Dumnezeu, îi rămâne scăparea şi 
salvarea. Exemplului lui trebuie să-i urmeze, să-l determine la fapte demne 
de mântuire: „De Avraam ai auzit suflete al meu, care şi-a lăsat oarecând 
pământul părinţilor şi s-a făcut străin. Urmează şi tu alegerii aceluia” 
(Peasna a III-a, troparul al XVI-lea). Fapta lui pilduitoare este răsplătită, 
prin arătarea lui Dumnezeu în plinătatea Treimii sfinte, prin cei trei îngeri 
(troparul al XVII-lea). Pildă de urmat este şi Isaac, „jertfit tainic, jertfă 
nouă” (Peasna a III-a, troparul al XVIII-lea). După cum de respins sunt 
Ismail şi Agara egipteanca. Discrepanţa dintre rău şi bine apare din nou prin 
aducerea în faţă a scării lui Iacob, spre care trebuie să tindă sufletul: „Scara 
lui Iacob o ştii, suflete al meu, care s-a arătat de la pământ spre cele cereşti; 
pentru ce n-ai avut treaptă tare, credinţa dreaptă?” (Peasna a III-a, troparul al 
XXI-lea). Toate exemplele date conduc spre Hristos şi îndeamnă la urmarea 
Lui. Chiar la mijlocul Canonului se spune: „Preotului lui Dumnezeu şi 
împăratului celui înstrăinat între oameni de viaţa lumii, urmează!”, adică 
asemănării lui Hristos (Peasna a III-a, troparul al XXII-lea). Melchisedec 
este prototip al preoţiei lui Mesia.30 Drumul continuu şi ascendent spre 
această ţintă nu trebuie întrerupt, după cum nici privirile nu trebuie întoarse 
înapoi, adică să nu se repete vechile păcate, ca „să nu te faci stâlp de sare, 
suflete” (Peasna a III-a, troparul al XXIII-lea), aşa cum Scriptura relatează. 

Peasna a patra, cu irmosul: „Auzit-am, Doamne, auzul Tău şi m-am 
temut, înţeles-am lucrurile Tale şi am slăvit puterea Ta, Stăpâne”, cuprinde 
tropare în cinstea Sfinţilor Apostoli, despre care se spune că, „uniţi fiind 
întocmai organului celui cu douăsprezece coarde…, au cântat cântare de 
mântuire, tulburând cântările cele viclene… şi cu ploile duhului au adăpat 
toată lumea, alungând seceta mulţimii zeilor” (Peasna a IV-a, troparele al II-lea 
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şi al III-lea). Aceştia sunt chemaţi să uşureze creştinilor vremea postului „cu 
dumnezeieştile lor mijlociri”. 

Aceeaşi peasnă cuprinde mai multe tropare adresate sufletului, 
căruia i se cere să se îngrijească de mântuirea lui. Chemarea se repetă, se 
reia ideea, se insistă asupra ei, devenind un strigăt de alarmă, pentru 
pocăinţă şi îndreptare: „Se apropie, suflete, sfârşitul, se apropie şi nu te 
îngrijeşti, nu te pregăteşti; vremea se scurtează, scoală-te; aproape lângă uşă 
este Judecătorul!” (Peasna a IV-a, troparul al X-lea). 

Urmează mărturisirea păcatelor celui care se roagă, făcută ca în faţa 
Mântuitorului şi Judecătorului lumii: „N-a fost în viaţă păcat, nici faptă, nici 
răutate, pe care să nu le fi săvârşit eu, Mântuitorule, cu mintea şi cu 
cuvântul, cu voinţa şi cu gândul, şi cu ştiinţa, şi cu fapta păcătuind, ca altul 
nimeni nici odinioară” (Peasna a IV-a, troparul al XII-lea). Penitentul îşi 
mărturiseşte păcatele multe, depăşind pe ale oricărui alt om, se judecă pe 
sine însuşi: „Dintru aceasta m-am judecat, dintru aceasta m-am osândit…, 
adică din cugetul meu, decât care din lume nimic nu este mai puternic”. Iar, 
după propria-i judecată, penitentul cere judecata adevărată: „Judecătorule, 
Mântuitorul meu şi cunoscătorule, iartă-mă, izbăveşte-mă şi mă 
mântuieşte!” (Peasna a IV-a, troparul al XIII-lea). Dorinţa mântuirii 
cutremură sufletul său.31 

Este detestat şi demascat Edom, care s-a chemat Isav, pentru 
păcatele plăcerii. Dar este lăudat Iov pentru credinţa, răbdarea şi bărbăţia 
lui, biruind toate ispitele şi arătându-se a fi un model. Bărbăţiei acestuia i se 
cere creştinului să-i râvnească şi să-i urmeze. Sfântul Andrei interpretează 
alegoric personajele şi istorisirile biblice, îndreptându-se spre sufletul său. 

Creştinul care se roagă cu cuvintele Canonului este permanent 
stăpânit de simţul păcătoşeniei şi nedestoiniciei şi se vede într-o stare de 
inferioritate morală, preocupat de greutatea depăşirii acestei stări: „Gol sunt 
spre a intra în cămara mirelui, gol sunt şi spre a merge la nuntă şi la cină; 
candela mi s-a stins, fiind fără de untdelemn, cămara mi s-a închis, dormind 
eu” (Peasna a IV-a, troparul al XXIX-lea). Încât Biserica rămâne ieşirea din 
impas, ca una care „a câştigat pahar, coasta purtătoare de viaţă (a 
Mântuitorului), din care a izvorât izvorul iertării şi al cunoştinţei” (Peasna a 
IV-a, troparul al XXX-lea). Aşadar, din coasta lui Hristos noi am primit 
iertarea păcatelor şi posibilitatea de a cunoaşte adevărul şi binefacerile lui 
Dumnezeu.32 

Pomenirea numelui lui Iosif, care a fost vândut de fraţii lui şi care 
era „spre închipuirea Domnului”, ca şi toiagul lui Moise, amintind de 
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Crucea dumnezeiască, sunt fapte dătătoare de speranţă şi de izbăvire, pentru 
cel ce se nevoieşte prin rugăciunea Canonului (Peasna a V-a, troparele IV-VII 
şi al XI-lea). 

Sunt evocate minunile săvârşite de Domnul, vindecarea leproşilor, a 
slăbănogilor, a femeii cu scurgere de sânge şi a celei gârbove, mărturisindu-se: 
„Pentru mine ai luat chipul meu, Dumnezeu fiind”. Sfântul Andrei aseamănă 
sufletul credinciosului cu femeia gârbovă, căci păcatul îl gârboveşte pe om, 
făcându-l să nu mai privească spre cele de sus, ci spre cele de jos. Şi, 
precum femeia gârbovă de odinioară, tot astfel şi sufletul este îndemnat să 
vină şi să se arunce la picioarele lui Iisus, ca să poată parcurge mai departe 
drumul vieţii. Pentru aceasta, îndreptăţită se face rugăciunea de pocăinţă a 
creştinului, care cere: „Siloam să-mi fie mie lacrimile, Stăpâne Doamne, ca 
să-mi spăl şi eu luminile sufletului şi să Te văd cu gândul pe Tine, Lumina 
cea mai înainte de veci!” (Peasna a V-a, troparele XVII-XXI). Se roagă ca 
lacrimile sale să devină un nou izvor al Siloamului, în care el să-şi spele ochii 
sufletului, pentru a se învrednici să-L vadă pe Hristos.33 

Rugăciunea de pocăinţă, sau rugăciunea sinceră a lacrimilor, însoţită 
de suspinurile inimii, ca rod al pocăinţei, este prezentă continuu şi 
mărturisită aici ca înaintea Mântuitorului: „Dumnezeule, păcătuit-am Ţie, 
milostiveşte-te spre mine!” (Peasna a VI-a, troparul I). În conţinutul ei, nu 
încetează reproşurile şi mustrările făcute propriului suflet: „Înstrăinatu-te-ai, 
suflete, de Domnul tău, ca Datan şi ca Aviron, dar din toată inima strigă: 
Iartă-mă! Ca să nu te împresoare prăpastia pământului” (Peasna a VI-a, 
troparul al II-lea). Dar strigătele nu se transformă în disperare. Speranţa 
rămâne vie, căci „Dumnezeu poate să albească şi să curăţească viaţa cea 
leproasă”, viaţa păcătoasă, precum mâna lui Moise a făcut-o (Peasna a VI-a, 
troparul al IV-lea). Dumnezeu primeşte şi iartă chiar şi pe cel mai păcătos 
om, dacă el se pocăieşte cu sinceritate.34 

Continuă să se facă cunoscută conştiinţa păcătoşeniei, a mulţimii 
păcatelor, ca valurile din Marea Roşie, care au acoperit pe egipteni, precum 
şi lăcomia patimilor iubitoare de plăceri (Peasna a VI-a, troparul al V-lea). 
Aşa întocmai este încărcat sufletul, chemat acum la izvorul curat al 
înţelepciunii şi teologhisirii. Acest izvor a fost închipuit de Moise, atunci 
când a lovit piatra cu toiagul, care „a însemnat coasta cea de viaţă făcătoare” 
a Domnului, „din care toţi băutură de viaţă scoatem” (Peasna a VI-a, 
troparul al IX-lea). Astfel, creştinul este condus pe firul istoriei biblice: 
„Cercetează, suflete şi iscodeşte ca Isus, fiul lui Navi, ce fel este pământul 
făgăduinţei şi locuieşte în el cu bună legiuire”. „Ridică-te şi împotriveşte-te 
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patimilor trupeşti, ca Isus asupra lui Amalic, biruind gândurile cele 
înşelătoare ca şi pe gavaoniteni”, „să treci peste firea cea curgătoare a 
vremii, ca mai înainte chivotul, şi te fă moştenitor pământului aceluia al 
făgăduinţei, suflete, Dumnezeu porunceşte”. Şi dacă porunceşte, înseamnă 
că se poate, pentru că te ajută: „Precum ai scăpat pe Petru, cel ce a strigat: 
Scapă-mă!, aşa apucând înainte, Mântuitorule, scapă-mă pe mine de fiară, 
întinzându-Ţi mâna Ta, şi mă scapă din adâncul păcatului!”. Căci „pe Tine 
Te ştiu liman liniştit, Stăpâne, Stăpâne Hristoase!” (Peasna a VI-a, troparele 
X-XIV). Domnul este limanul, portul liniştit în care îşi află scăparea cei care 
străbat marea vieţii acesteia celei agitate.35 

Creştinul se roagă prin gura Sfântului Andrei şi graiul Canonului. 
Îndreptăţit, se regăseşte în cuvintele Sfintei Scripturi şi speră, deşi pierdut 
prin păcat, să fie găsit, să fie aflat şi salvat: „Eu sunt, Mântuitorule, drahma 
cea împărătească, pe care ai pierdut-o de demult; dar aprinzând făclie pe 
mergătorul înaintea Ta, Cuvinte, caută şi află chipul Tău” (Peasna a VI-a, 
troparul al XV-lea). Figurile de stil, cu farmecul şi frumuseţea lor, se întrec 
în a exprima adevărul, sau mai degrabă de a-l face cunoscut. Căci Sfântul 
Ioan chiar a fost făclia adevărului, care a luminat în întunericul păcatelor 
omenirii de atunci, şi poate lumina şi acum. Aşa încât cele exprimate de 
Sfântul Andrei nu sunt doar nişte flori ale zicerii, ci şi mijloace de 
convingere. 

După peasna a şasea, respectiv Condacul, Icosul, Sinaxarul şi 
Fericirile, urmează primul tropar, care pune în faţă exemplul tâlharului de pe 
cruce, convertit şi moştenitor al Împărăţiei lui Dumnezeu, pocăinţei căruia 
trebuie urmat: „Învredniceşte-mă şi pe mine nevrednicul de pocăinţa 
acestuia” (Peasna a VI-a, troparul al XXI-lea). 

Mulţimea personajelor biblice, date ca exemple pentru faptele lor 
vrednice de urmat, sau din contră, de respins, continuă. Se face în acest fel o 
lucrare de catehizare a ascultătorilor, spre cunoaşterea şi trăirea Sfintei 
Scripturi. Sunt amintiţi Samson, pentru păcatul leneviei, Varac, Ieftaie şi 
Debora, pentru bărbăţia, curajul şi dreptatea lor şi Iaila cea vitează. La toţi 
aceştia sufletul creştinului trebuie să ia aminte, spre îndreptare şi i se cere: 
„Jertfeşte, suflete, jertfă de laudă, adu faptă bună, ca pe o fiică mai curată 
decât a lui Ieftaie; şi junghie ca pe o jertfă Domnului tău patimile cele 
trupeşti” (Peasna a VI-a, troparul al XXVII-lea). Aceasta din urmă este 
jertfa cea mai de preţ, pe care este chemat creştinul să o împlinească. După 
cum model de rugătoare este dată „iubitoarea de înţelepciune Ana, care 
rugându-se, numai buzele şi-a mişcat spre laudă, iar glasul ei nu se auzea; şi 
de aceea, deşi era stearpă, a născut fiu vrednic de rugăciunea ei” (Peasna a 

                         
35 IBIDEM, p. 146. 
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VI-a, troparul al XXXI-lea). De admirat este şi feciorul Anei, marele 
Samson, căci judecător fiind, a crescut în casa Domnului: „Aceluia râvneşte 
suflete al meu; şi judecă lucrurile tale mai înainte decât ale altora” (Peasna a 
VI-a, troparul al XXXII-lea). 

Ca şi peasna a VI-a, şi cea de a VII-a conţine un număr mare de 
nume biblice, unele fiind personalităţi istorice, care nu au fost străine căderii 
în adâncul prăpastiei păcatelor trupeşti şi sufleteşti, dar care nici nu au 
rămas pradă definitivă lor. David împăratul, cu toate că a împreunat păcatul 
desfrâului cu cel al uciderii, totuşi „îndată, îndoită pocăinţă a arătat”. Iar „tu, 
suflete, mai viclene lucruri ai făcut, necăindu-te către Dumnezeu” (Peasna a 
VII-a, troparul al V-lea). Este reproşul îndreptăţit al Canonului. Vina cea 
mai mare, mai mare chiar şi decât aceste păcate grele amintite, este 
persistenţa în păcat şi necăinţa către Dumnezeu. David a mărturisit păcatele 
făcute, şi-a  arătat căinţa, a încrustat-o în inima lui, „a însemnat cântarea, 
scriind-o ca într-o icoană, prin care-şi mustră faptele, strigând: Miluieşte-mă! 
Că Ţie unuia am greşit, Dumnezeului tuturor, însuţi mă curăţeşte” (Peasna a 
VII-a, troparul al VI-lea). 

Lipsa de evlavie şi de cinstire, ca şi îndrăzneala lui Zan de a se atinge 
de chivotul cel sfânt, pentru care a şi fost pedepsit de Dumnezeu, rămân un 
avertisment pentru sufletul creştinului, chemat să cinstească cele dumnezeieşti. 
Nu este trecut cu vederea nici Avesalon, pentru faptele lui întinate, ridicându-se 
împotriva firii şi batjocorind patul lui David, tatăl său. Sunt amintite acele fapte 
pentru că nu au fost ispăşite şi se repetă: „Dar şi tu, suflete, ai urmat pornirilor 
lui” (Avesalon) (Peasna a VII-a, troparul al VIII-lea). Aceleaşi păcate trupeşti 
sunt vizate, punând în faţă fapta lui Ahitofel. Ceea ce încă nu înseamnă o 
biruinţă a păcătoşeniei firii umane, care a fost curăţită, sfinţită, restaurată 
prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Căci pe toate acestea „le-a risipit 
Însuşi Hristos, pentru ca noi toţi să ne mântuim” (Peasna a VII-a, troparul al 
IX-lea). 

Nici împăratul Solomon, în toată faima lui şi cu meritele sale, 
ridicând templul din Ierusalim, „casa Domnului”, fiind el „cel plin de harul 
înţelepciunii”, nu a fost trecut cu vederea de Sfântul Andrei în Canonul său, 
amintindu-i-se greşelile, de care nu a fost străin şi s-a îndepărtat de 
Dumnezeu, arătându-se „iubitor de femei desfrânate”. Iar exigenţa faţă de 
Solomon, care nu a fost scutit de a i se dezvălui greşelile, dă mai multă tărie 
şi îndreptăţire în chemarea la pocăinţă a sufletului creştinului, care, întocmai 
lui Solomon, şi-a asemănat viaţa, urmând cu gândul dezmierdările ruşinoase 
(Peasna a VII-a, troparul al XI-lea). 

Sunt daţi ca exemple negative Roboam, pentru neascultarea 
părintească, Ieroboam, pentru răutatea şi viclenia sa şi Ahav şi Izabela, ale 
căror rele şi nedreptăţi au întrecut pe ale tuturor înaintaşilor lor. De toate 
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acestea, sufletul creştinului trebuie să se îndepărteze şi să ia ca pildă de 
pocăinţă pe Manase (troparele al XII-lea, al XIII-lea şi al XVI-lea). 

Când trupul nu găseşte viaţă în suflet, se întoarce spre cele din afară. 
Astfel apar patimile trupeşti iubitoare de plăcere, care caută mulţumirea în 
materie, ajungând să socotească materia ca izvor al vieţii, înlocuindu-L pe 
Dumnezeu cu ea şi răsturnând ordinea creată de El. De aici nevoia 
creştinului de a conştientiza tragismul condiţiei sale păcătoase şi 
posibilitatea întoarcerii, pe un drum care începe cu plânsul plin de nădejde şi 
aducător de bucurie şi care are la capătul lui unirea cu Dumnezeu.36  

Peasna a VII-a se încheie cu un frumos îndemn adresat sufletului, 
plin de speranţa iertării şi îndreptării: „Întoarce-te, căieşte-te, descoperă cele 
ascunse; grăieşte lui Dumnezeu Cel ce ştie toate. Tu singur ştii, 
Mântuitorule, cele ascunse ale mele; ci Însuţi, Tu mă miluieşte, precum 
cântă David, după mare mila Ta” (Peasna a VII-a, troparul al XIX-lea). 

Peasna a VIII-a cuprinde tropare, în care sunt chemaţi în ajutor 
Apostolii Domnului, care au sfărâmat capiştile idolilor, ca să sfarme 
„chipurile patimilor sufletului”, ei, care „au zidit toată Biserica”, 
„trâmbiţând cu trâmbiţa dogmelor” şi au „surpat toată înşelăciunea 
idolească”, să ne izbăvească din primejdii (Peasna a VIII-a, troparele al III-
lea, al V-lea şi al VI-lea). 

Partea ultimă a Canonului cuprinde tropare ale sfinţilor mari 
prooroci, precum Ilie Tesviteanul, ridicat la cer în carul de foc, definit drept 
carul virtuţilor, care l-au înălţat mai presus de cele pământeşti. Spre ele 
trebuie să cugete, să tindă şi sufletul oricărui creştin. Iar Elisei, prin luarea 
cojocului lui Ilie, însemna primirea harului. Pentru aceasta, cu atât mai mult, 
sufletul trebuie să continue să se împărtăşească din puterile faptelor sfinţilor 
prooroci, apropiaţi şi iubiţi de Dumnezeu. După cum proorocul Ieremia 
plângea cu tânguire cetatea Sionului (troparul al IX-lea) şi lacrimi amare 
vărsa pentru mântuire, vieţii acesteia trebuie să-i urmeze şi creştinii, ce se 
nevoiesc în timpul postului, în rugăciuni de umilinţă, roditoare de pocăinţă. 
Postul este văzut ca o adevărată călătorie duhovnicească.37 Iar proorocul 
Daniil nu în zadar a fost, împreună cu cei trei tineri, aruncat în groapa cu lei, 
pentru că prin rugăciunile şi credinţa lor s-a astupat gura fiarelor (troparul al 
XI-lea). Toţi aceştia sunt pentru lumea cea nouă, pentru creştini, ferestre 
deschise, care luminează şi aduc speranţe de mântuire. 

                         
36 În lucrarea sa, Panayotis Nellas vorbeşte pe larg despre treptele acestei reveniri şi despre 
cadrele antropologice şi cosmologice ale unirii omului cu Dumnezeu, aşa cum rezultă ele 
din Canonul cel Mare al Sfântului Andrei - PANAYOTIS NELLAS, Omul…,  p. 180 şi 
urm. 
37 Pr. ALEX. SCHMEMANN, Postul cel Mare, Bucureşti, 1998. 
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Troparele Canonului sunt, în esenţa lor, o rugăciune fierbinte, 
îndreptată către Mântuitorul şi Judecătorul lumii, spre a se milostivi de noi, 
la înfricoşata Judecată. Anticipând grozăviile Judecăţii, sufletul creştinului 
cere Mântuitorului îndurare, încă din această viaţă: „Iartă-mă mai înainte de 
sfârşit, prin virtuţi şi pocăinţă”. Adevăratul creştin conştientizează 
păcătoşenia sa şi dreptatea dumnezeiască ce trebuie să se împlinească. El 
însuşi, mai înainte îşi face propria judecată a sufletului şi vieţii sale, 
făgăduind să trăiască în virtuţi şi pocăinţă. Asemenea tâlharului, zice: „Şi ca 
tâlharul strig Ţie: pomeneşte-mă; ca Petru plâng cu amar: iartă-mă, 
Mântuitorule! Strig ca vameşul, lăcrimez ca păcătoasa. Primeşte-mi 
tânguirea, ca oarecând pe a canaaneencei” (Peasna a VIII-a, troparele al 
XVII-lea, al XIX-lea, al XX-lea, al XXI-lea şi al XXII-lea). 

Plângerile, tânguirile, suspinurile sufletului creştinului, exprimate în 
Canon de Dumnezeu inspiratul Andrei, se vor a fi primite de Dumnezeu în 
ceruri, fiind izbăvitoare, îmblânzind pe Dreptul Judecător, ca să înlocuiască 
„oarecum” tânguirile de la judecata de apoi. Se trăieşte la maximă 
intensitate Judecata cea mare şi înfricoşată, care devine în timpul rugăciunii 
Canonului tot mai vibrantă şi reală. Rugăciunile Canonului urmăresc 
convertirea simţurilor şi a gândurilor spre pocăinţă. 

În această parte finală, troparele Canonului vorbesc despre minunile 
de tămăduire săvârşite de Mântuitorul, definite ca „tămăduiri ale 
putreziciunii sufletului bolnav”, evidenţiind prioritatea pe care bolile 
sufleteşti trebuie să o aibă în vindecarea lor. Minunile Mântuitorului, aşa 
cum sunt ele prezentate, pot fi temeiuri şi speranţe de mântuire, căci 
credinciosul rugător, potrivit Canonului, şi le împropriază. Şi astfel el, 
hotărât, aflat prin rugăciune în faţa Domnului, cu sufletul său frământat, 
având atâtea temeiuri scripturistice, strigă precum canaaneanca, după 
Mântuitorul: Miluieşte-mă! Creştinul crede în milostivirea Lui, precum 
zicea şi acea bolnavă: „Mă ating de poala Lui ca femeia cu scurgere de 
sânge; plâng ca Marta şi Maria pentru Lazăr” (Peasna a VIII-a, troparele al 
XXIII-lea şi al XXIV-lea). Şi de ce să nu aibă această încredinţare şi tărie de 
voinţă, ştiind cele ce au făcut aceste fiinţe deschise la suflet şi sincere care, 
cerând mila tămăduirii trupeşti, au primit şi mila vindecării sufleteşti. Au 
primit milă şi iertare. Creştinul rugător şi trăitor al rugăciunilor Canonului 
nu se vede cu nimic mai puţin râvnitor decât toţi cei care alergau la 
Mântuitorul, chiar şi dacă se simte mai păcătos decât toţi oamenii. Nu 
încetează să se roage, mărturisind: „Deşi n-a păcătuit nimeni ca mine, totuşi 
primeşte-mă, Milostive Mântuitorule, şi pe mine, care cu frică mă 
pocăiesc… Oaia cea pierdută, şi rătăcită fiind, răpeşte-mă de la lup şi mă fă 
oaie în păşunea oilor Tale… Milostiveşte-te, Mântuitorule, spre zidirea Ta, 
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şi mă caută ca un părtaş şi pe mine” (Peasna a VIII-a, troparele al XXVI-lea 
şi al XXVII-lea). 

Îndreptăţit şi motivat, creştinul cere milă şi se smereşte. Singur se 
judecă acum, mai înainte de a fi judecat, atunci când Domnul Îşi va arăta 
slava Sa cea înfricoşătoare, căci el însuşi zice: „O, ce frică va fi atunci! 
Cuptorul arzând şi toţi temându-se de nesuferita judecată” (Peasna a VIII-a, 
troparul al XXVIII-lea). 

Asemenea gânduri şi simţăminte cutremurătoare a avut şi Cuvioasa 
Maria Egipteanca, gânduri care au determinat-o să ia drumul pustiului, unde 
şi-a plâns păcatele, căpătând liniştea şi biruind frica Judecăţii, pentru care şi 
creştinul îi cere ajutorul, zicând: „Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui 
Hristos Dumnezeu pentru noi!”. Cuvioasa este prezentă în mod tainic în 
adunarea credincioşilor, luptând împreună cu ei în pocăinţă şi rugăciune. În 
acelaşi context, este chemat spre ajutor şi mijlocire alcătuitorul Canonului, 
Sfântul Andrei, mare rugător înaintea lui Dumnezeu. Este chemat prin glasul 
Bisericii, prin fiii ei de mai târziu, care i-au adăugat stihul: „Cuvioase 
părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”. Devenim contemporani 
ai lui, iar spaţiul şi timpul nostru capătă o altă dimensiune.38 

Toate mijlocirile culminează cu cele mai înalte chemări către Sfânta 
Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh: „Treime în Unime, miluieşte-mă!”. 
Urmează rugăciunile către Născătoarea de Dumnezeu, cea din care „ca din 
porfiră s-a ţesut trupul lui Emanuel… Şi este porfiră înţelegătoare…, 
mijlocitoare între cer şi între pământ” (Peasna a VIII-a, troparul al XXXIII-lea). 

Nădejdea rugătorului sunt şi Apostolii Domnului, numiţi „izvoare de 
ape mântuitoare”, răcoritoare de suflet, „sarea învăţăturilor celor dulci”, care 
alungă întunericul necunoştinţei (Peasna a IX-a, troparul I). 

Sfântul Andrei Criteanul se concentrează pe aceeaşi mare şi 
importantă idee din cuprinsul Canonului, chemarea la pocăinţă, 
fundamentându-se îndeosebi pe Revelaţia nou-testamentară a faptelor 
mântuitoare săvârşite de Domnul nostru Iisus Hristos, pe care le pune în faţa 
creştinului, spre a-şi controla faptele şi trăirile sufleteşti, spre a se descoperi 
şi regăsi în ele. În acelaşi spirit critic al confruntării cu adevărul, al 
autoevaluării morale, autorul Canonului, prin glasul conştiinţei creştinului, 
al sufletului, îi cere insistent recunoaşterea stării de păcătoşenie, de 
nedesăvârşire, cu scopul prim şi imediat al schimbării cugetului, al căinţei: 
„Adusu-ţi-am aminte, suflete, de la Moise facerea lumii şi toată Scriptura 
cea aşezată de acela cu cei drepţi şi nedrepţi; din care celor de al doilea, 
adică celor nedrepţi ai urmat, o, suflete, păcătuind lui Dumnezeu, iar nu 
celor dintâi“ (Peasna a IX-a, troparul al XIII-lea). Este un reproş repetat 

                         
38 PANAYOTIS NELLAS, Omul…, p. 184-185. 
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adus propriului suflet, pentru ceea ce nu a putut împlini, cu scopul de a se 
îndrepta: „Legea a slăbit, Evanghelia nu lucrează şi toată Scriptura de tine 
nu este băgată în seamă…, rănile tale, o suflete al meu, s-au înmulţit” 
(Peasna a IX-a, troparul al XIV-lea). Exigent, riguros cu sine însuşi, 
creştinul nu deznădăjduieşte, ci, prin glasul propriei conştiinţe, el însuşi se 
încurajează: „Râvneşte dar drepţilor, iar de păcătoşi te leapădă şi înduplecă 
pe Hristos cu rugăciunile tale!” (Peasna a IX-a, troparul al XV-lea). Crede 
într-un reviriment spiritual, luându-l ca pildă pe Înaintemergătorul harului, 
glasul care în pustie cheamă pe oameni la pocăinţă, sfeşnicul care luminează 
în bezna păcatelor, făcând ca toată Iudeea şi Samaria să alerge la Iordan, să 
se mărturisească şi să se boteze cu botezul pocăinţei. 

Continuând itinerariul Evangheliei, urmându-L pe Domnul şi faptele 
Lui, însoţindu-L de la Iordan, în Cana Galileii, unde apa o preface în vin, 
Canonul arată pentru ce a fost săvârşită minunea: „Pentru ca tu să te prefaci, 
o suflete” (Peasna a IX-a, troparul al XXIII-lea). Pe slăbănogul cel ce şi-a 
ridicat patul, l-a întărit, pe tânărul cel mort, l-a înviat, pe sluga sutaşului, a 
vindecat-o, samarinencei descoperindu-i-se, închinarea în Duh şi adevăr a 
învăţat-o. Pe cei leproşi, i-a curăţit, orbii i-a luminat, şchiopii i-a îndreptat, 
surzii, muţii, gârboviţii, pe toţi i-a tămăduit cu cuvântul, „ca tu să te 
mântuieşti, ticăloase suflete” (Peasna a IX-a, troparul al XXV-lea), 
ascultând cuvântul dumnezeiesc al Canonului, care transmite faptele şi 
cuvintele Domnului. Iar vameşul s-a mântuit, pentru că striga: Milostiveşte-Te. 
Păcătoasa s-a înţelepţit, pentru că cerea să fie miluită. Fariseul, însă, s-a 
osândit, pentru că s-a îngâmfat. Exemplul cel bun trebuie urmat, iar cel rău, 
înlăturat. Dar mai presus de orice: „Să nu te arăţi, o, suflete al meu, mai rău 
pentru deznădejde” (Peasna a IX-a, troparul al XXXI-lea). Aşa glăsuie 
Canonul, fiindcă lupta cu păcatul nu trebuie încheiată niciodată. Se continuă 
punerea înainte a răului, pentru a i se garanta creştinului libertatea în a alege 
binele, singur convingându-se din faptele scripturistice: „Un tâlhar Te-a 
hulit, un tâlhar ca Dumnezeu Te-a cunoscut. Că amândoi pe cruce erau 
spânzuraţi. Dar, o mult Îndurate, ca şi tâlharului celui credincios, care Te-a 
cunoscut pe Tine Dumnezeu, deschide-mi şi mie uşa slăvitei Tale împărăţii” 
(Peasna a IX-a, troparul al XXXIII-lea). Sunt cuvintele rugăciunii fierbinţi, 
puse în gura creştinului, care îşi doreşte mântuirea şi se roagă cu versurile 
Canonului, implorând mai mult decât orice mila şi ajutorul lui Dumnezeu: 
„Roade vrednice de pocăinţă nu cere de la mine; că tăria mea întru mine a 
lipsit. Dăruieşte-mi inimă pururea umilită, ca să-ţi aduc acestea ca o jertfă” 
(Peasna a IX-a, troparul al XXXV-lea). 

Se cere insistent încă de acum mila Judecătorului, pe care Acesta să 
o aibă la cea de a doua Venirea a Sa, când nimic nu se va mai putea face. 
Este o rugăciune care stârneşte simţăminte de umilinţă şi ţine de latura 
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subiectivă a mântuirii: „Judecătorul meu şi cunoscătorule, Cel ce va să vii 
iarăşi cu îngerii să judeci lumea toată; atunci văzându-mă, cu ochiul Tău cel 
blând, să te milostiveşti şi să mă miluieşti Iisuse, pe mine care am greşit mai 
mult decât toată firea omenească” (Peasna a IX-a, troparul al XXXVI-lea). 
Troparele Canonului aduc aminte de Înfricoşata Judecată, care priveşte 
întreaga operă de mântuire a omenirii, dar care este contemplată şi trăită 
personal, de fiecare creştin în parte. 

Sunt neîncetat adresate rugăciuni de mijlocire, către Sfânta Maria 
Egipteanca, prin stihul cântat melodios şi cu umilinţă: „Cuvioasă Maică 
Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”. Iar troparul care urmează este ca 
un temei al acestei rugăciuni de mijlocire a ei, evidenţiindu-i marile 
destoinicii: „Toate cetele îngereşti şi adunările omeneşti le-ai uimit cu viaţa 
cea minunată, ca cei fără de trup vieţuind şi firea covârşind; pentru care ca şi 
cum ai fi fost fără materie, te-ai suit cu picioarele pe apă, Marie, şi Iordanul 
ai trecut” (Peasna a IX-a, troparul al XXXVII-lea). Acestea toate făcându-le 
în viaţă, îndreptăţeşte pe creştin să-i ceară: „Fă milostiv pe Ziditorul pentru 
noi” (Peasna a IX-a, troparul al XXXVIII-lea). Iar Sfântului Andrei îi 
spunem: „Cuvioase părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”. Şi 
încrederea în el este mare, pe măsura vredniciei lui: „Andrei, cinstite şi 
părinte de trei ori fericit, păstorul Cretei, nu înceta rugându-te pentru cei ce 
te laudă, ca să ne izbăvim de toată mânia, necazul şi stricăciunea şi de 
greşeli, cei care cinstim pomenirea ta cu credinţă” (Peasna a IX-a, troparul 
al XXXIX-lea). 

Sfârşitul Canonului încoronează opera Sfântului Andrei, prin 
troparul închinat lui Dumnezeu Cel lăudat în Treimea Sfântă, izvorul 
adevărului, al înţelepciunii şi a tot binele, al sfinţeniei şi mântuirii: „Treime 
deofiinţă, Unime în trei ipostasuri, pe Tine Te lăudăm: pe Tatăl slăvind, pe 
Fiul slăvind, şi Duhului închinându-ne, Unui Dumnezeu într-o fire cu 
adevărat, viaţă şi viaţă, împărăţiei celei fără de sfârşit” (Peasna a IX-a, 
troparul al XL-lea). 

Concluzii. Sfântul Andrei a fost unul dintre cei mai mari imnografi 
creştini. Cea mai de seamă dintre scrierile sale este Canonul cel Mare, 
lucrare unicat, în care se întrece pe sine, ca talent şi capacitate creatoare. 
Este o „bijuterie” a imnografiei ortodoxe, prin care se face cunoscut în 
întreaga literatură patristică. Consecvent şi insistent, Sfântul Andrei stăruie 
ca, prin glasul slujitorului, care citeşte Canonul, să determine voinţa 
ascultătorilor creştini la fapte demne de numele lor. Sufletul este chemat la 
judecată, prin conştiinţa lui, pentru a trezi simţăminte de căinţă, de părere de 
rău, de regret şi pocăinţă. Se face o adevărată „radiografie a sufletului”, în 
care, ca într-o oglindă, se vede fiecare, aşa întocmai cum este, cu faptele şi 
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viaţa sa. Sfântul Andrei rezumă în Canonul cel Mare taina mântuirii noastre 
prin Fiul lui Dumnezeu întrupat. 
 
Abstract: Saint Andrew from Crete’s Canon – a Dialogue between a 
Christian and its Soul  
Saint Andrew was one of the biggest Christian hymns writers. His most 
work is The Big Canon, a unique work, in which he surpasses himself, in 
talent and creative capacity. It is a „jewelry” of orthodox hymns, through 
which he becomes known in the entire patristics literature. Consistent and 
insistent, Saint Andrew persists that, through the servant’s voice, who reads 
the Canon, to determine the will of the Christian listeners to facts worthy of 
their names. The soul is called to judgement, through its conscience, to 
wake up feelings of repentance, sorry, regret and penance. It is made a true 
„radiography of the soul”, in which, as in a mirror, everybody sees itself, 
exactly as it is, with its facts and life. Saint Andrew summarizes in The Big 
Canon the sacrament of our salvation through the Son of God who became a 
man. 
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Introducerea orelor de religie în şcoală este una din schimbările 
fundamentale care s-au produs în învăţământul românesc postdecembrist, nu 
numai după o absenţă dar şi o propagandă antireligioasă de peste patru 
decenii. Şcoala românească a reprimit ceea ce îi fusese luat în mod abuziv, 
nedrept, însă efortul de menţinere şi integrare a orei de religie după revoluţie 
a fost destul de mare şi acest fapt se resimte astăzi. Şcoala are de  recuperat 
nu o disciplină în planul de învăţământ, ci o paradigmă, un model de a 
educa, de a structura şi finaliza procesul de educaţie. 

Cu doar doi ani înainte de decretul care scotea religia din scoli, în 
1946, profesorul Vasile Ispir sublinia că „educaţia trebuie să fie între 
preocupările fundamentale ale Bisericii”2 şi încerca, la vremea aceea, să 
argumenteze că între Biserică şi şcoală există o continuitate valorică, 
axiologică, de care depinde binele poporului nostru: „Dacă principiile 
didactice, care se aplică tuturor obiectelor de învăţământ, deci şi religiunii, 
sunt norme generale, ce trebuiesc avute în vedere la predare, nu se va uita 
niciodată că Biserica are un rol de îndrumare şi că ea urmăreşte ceva mai 
mult decât scopurile precise ale învăţământului, fie formal ori material – 
acest ceva este ţinta precisă de a forma, de a crea un om nou.”3 

Suntem la peste 20 de ani de la revoluţie şi educaţia religioasă în 
România încă îşi defineşte propriul statut şi identitatea la nivelul ariilor 
curriculare şi la nivelul teoriilor educaţiei. Această dificultate trebuie 
interpretată nu în spiritul celor care opinează că religia nu are o arie 
ştiinţifică bine determinată şi structurată, că nu dispune de o metodologie şi 
conţinuturi didactice actualizate, ci în sensul acceptării că educaţia creştină, 
în fapt un demers teologic, este o taină. Subliniem, este o taină, reprezintă 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Prof. dr. Vasile G. ISPIR, Principiile educaţiunii creştine, rev. Biserica Ortodoxă 
Română, nr. 1-3/1946, Bucureşti, p. 112.  
3 Ibidem, p. 120. 
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un parcurs mistagogic. Implicit terminologia teologică naşte suspiciuni în 
rândurile specialiştilor în ştiinţele educaţiei, care susţin că aceasta ar 
produce o disfuncţionalitate în receptarea exigenţelor acestui parcurs, în 
elaborarea unei metodologii specifice educaţiei creştine. Într-adevăr, 
instrumentarul conceptual, terminologic, joacă astăzi un rol important în 
teoria educaţiei. 

Studiul nostru îşi propune să contextualizeze, să problematizeze unul 
din aspectele esenţiale ale vieţii creştine, mărturisirea păcatelor sau 
spovedania, din punct de vedere teologic şi didactic. Anul acesta este anul 
omagial al Tainelor Sfintei Spovedanii şi Sfintei Euharistii. Este de prisos să 
accentuăm importanţa acestor Sfinte Taine pentru viaţa creştinului, dacă 
ţinem cont de întreaga istorie şi tradiţie a Bisericii noastre. Cu toate 
implicaţiile formative ale unui asemenea demers, fundamental în pedagogia 
creştină, totuşi, literatura pedagogică contemporană pare să ignore în mod 
voit aportul Sfintelor Taine în formarea tinerilor şi, prin aceasta, a întregii 
lucrări a Bisericii. Credem că, din acest punct de vedere, în pedagogia 
românească mai sunt multe de făcut.   
Pedagogia mărturisirii păcatelor, recurs la ontologia educaţiei 
În ultimii ani, au fost aduse în faţa opiniei publice unele pasaje din 
manualele de religie în care descrierea păcatelor este corelată cu 
consecinţele directe ale acestora. A fost invocat până la exces cazul 
arhicunoscut al personajului Vasilică, un copil care a căzut cu scara 
încercând să doboare un cuib de rândunele. Este un caz clasic relatat într-un 
manual de religie din clasele primare, un caz mediatizat, în care opinia 
publică a interacţionat negativ cu semnificarea stării de păcat şi consecinţele 
ei, cel puţin aşa cum sunt reflectate la nivelul manualelor de religie. Prin 
urmare, prezentarea păcatului, sau mai bine zis a noţiunii de păcat, şi 
asocierea lui cu consecinţele pe care le are asupra persoanei umane, fără 
trimiterea expresă la pedagogia mărturisirii şi iertării omului de către 
Dumnezeu, este în fapt eludarea aportului didactic al întoarcerii şi înnoirii 
noastre în Dumnezeu, miezul pedagogiei creştine: „Adevărat zic vouă: De 
nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia 
cerurilor”, sunt cuvintele Mântuitorului (Mt 18, 3). 

În acest sens, am numit mărturisirea păcatelor pedagogie, adică 
lucrare continuă şi formatoare a creştinului în prezenţa lui Dumnezeu prin 
duhovnic, în perspectiva curăţirii de păcat şi asemănării sau unirii cu 
Dumnezeu prin virtute. Didactica religiei presupune o teologie a educaţiei, o 
paradigmă a prezentării dialogului între Dumnezeu şi om, dincolo de 
caracterul sistematic al programei şi al obiectivelor şcolare, întrucât acestea 
din urmă riscă să nu preia exigenţele lucrării sfinţitoare a Bisericii prin 
Sfintele Taine şi celelalte lucrări sfinţitoare ale ei. În manualele de 
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pedagogie, se vehiculează aşa-zisa „transpoziţie didactică, adică o traducere 
a elementelor cunoaşterii în elemente de conţinut didactic, ceea ce 
presupune creativitate şi intervenţie activă, inspirată a cadrului didactic.”4 În 
cazul educaţiei religioase, această transpoziţie didactică nu se reduce la 
minimalizarea cunoaşterii teologice sau a contextului sfinţitor pe care îl 
reprezintă Biserica, ci presupune mai întâi a asigura o continuare şi 
armonizare între viaţa bisericească şi spaţiul şcolar formativ, mai ales din 
punct de vedere valoric, în condiţiile respectării condiţiilor şi normelor 
didactice. Nu spunem că acest demers ar fi benefic numai şcolii, ci şi 
Bisericii, întrucât Biserica simte nevoia actualizării formelor de transmitere 
a învăţăturii de credinţă. Prin urmare, se poate vorbi de o dublă coordonare a 
misiunii catehetice astăzi. 

În general, invocarea stării de păcat a omului sau a unor elemente de 
morală creştină în manualele de religie a fost întâmpinată de mulţi 
specialişti cu reticenţă, iar de opinia publică uneori cu reacţii virulente. O 
parte din aceste reacţii se datorează modului de prezentare a problemelor de 
morală creştină la nivelul curriculumului şcolar, în special la nivelul 
manualelor şcolare5, dar şi educaţiei din şcoala românească în ansamblu, 
definită prin prisma achiziţiilor de ordin cognitiv care plasează procesul 
educativ mai ales în aria pozitivismului umanist al ştiinţelor educaţiei.6 Pe 
de altă parte, paradigma creştină de educaţie este injust asociată cu modele 
de educaţie punitivă întâlnite atât în Evul Mediu occidental cât şi în şcolile 
româneşti pe la mijlocul sec. al XIX-lea7, atunci când preotul şi totodată 
învăţătorul corecta orice abatere a copiilor prin metode agresive. Nu vom 
analiza acest amănunt, însă, problema coerciţiei în educaţie este corelată 
disciplinării şcolare8, un subiect prezent mai ales în pedagogia începutului 
                         
4 Constantin CUCOŞ, Pedagogie, Polirom, 2006, p. 217. 
5 Critica principală pe care o aduc elevii manualelor de religie pare a fi provocată mai ales 
de lipsa de atractivitate pusă pe seama textelor şi a ilustraţiilor şi în niciun caz reflectarea 
normelor morale la nivelul conţinuturilor. Vezi Monica CIUCUREANU, Simona VELEA, 
Educaţia moral-religioasă în sistemul de educaţie din România, Editura Didactică şi 
Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2012, p. 124.    
6 Vezi Elena JOIŢA, Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie, Polirom, Iaşi, 2002, 
p. 27-29. 
7 Pr. Mihai BULACU, Pedagogie creştin-ortodoxă, Şcoala Brâncovenească, Constanţa, 
2009, p. 31-35. 
8 Disciplinarea nu are întotdeauna caracter negativ, ci doar atunci când este corelată cu 
pedeapsa. Se vorbeşte tot mai mult de disciplinare pozitivă ca depăşire a unor „simple 
abordări a comportamentelor problematice” spre „încurajarea unor atitudini adaptative” şi 
adecvare a comportamentelor. Foarte important este faptul că, în raportul dintre 
disciplinarea pozitivă şi pedeapsă, în timp ce prin pedeapsă este vizată persoana, 
disciplinarea pozitivă vizează comportamentul, greşeala sau păcatul în sine, lăsând deschisă 
calea persoanei de a se îndrepta, de a deprinde virtutea care se opune păcatului sau greşelii 
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de secol XX. Printre marii pedagogi de atunci, F.-W. Förster sublinia că 
fundamentul educaţiei este dobândirea libertăţii în a subscrie disciplinei 
şcolare şi oricărei alte discipline, iar cheia dezvoltării acestei libertăţi este 
recursul autentic la fiinţa umană, la valorile ei.9 Astăzi, reticenţa 
pedagogilor în a analiza intervenţia directă a educatorului în formarea 
deprinderilor la tineri poate fi văzută şi ca reflex opus la paradigmele de 
educaţie amintite. Nu face excepţie, din păcate, educaţia religioasă, descrisă 
deseori ca paradigmă a educaţiei morale, bazată în special pe corelaţia dintre 
virtute-recompensă pe de o parte şi păcat-pedeapsă pe de altă parte. Ceea ce 
aduc în mod deosebit noile paradigme de educaţie centrate mai ales pe 
valorificarea spaţiului subiectiv al celui educat este pretenţia de a crede că 
eliminarea oricărei constrângeri exterioare în actul de educaţie înseamnă şi 
un parcurs benefic al lui, de unde şi pozitivismul ştiinţelor educaţiei.    

Cred că Förster a adus în atenţie un aspect foarte important şi anume 
faptul că educaţia începe printr-o maximă raportare la elementele care ţin de 
datul educativ şi nu se poate defini numai prin prisma unor imperative 
sociale, culturale, tradiţionale. Echilibrul între datul educativ şi modelul 
social era un principiu al educaţiei încă din antichitate. Evident că nu Förster 
este cel dintâi care susţine că educaţia începe de la o corectă înţelegere a 
fiinţei noastre. Plutarh, de pildă, fără a avea o perspectivă creştină, deşi a 
trăit în a doua jumătate a primului secol creştin, arată că virtutea este 
nedesăvârşită dacă nu îmbogăţeşte firea, dacă nu respectă raţiunea firii. „În 
general vorbind, ceea ce obişnuim a spune despre meserii şi ştiinţe, acelaşi 
lucru se poate spune şi despre virtute, anume că trebuie să se întrunească trei 
factori pentru o lucrare desăvârşită: firea, raţiunea şi deprinderea. Desigur 
numesc prin raţiune cunoaşterea, iar prin deprindere exercitarea; unele sunt 
începuturile firii, altele paşii înainte ai învăţăturii, iar altele exercitarea 
preocupării, apoi altele, culmile tuturor. În măsura în care lipseşte ceva din 
acestea, virtutea rămâne de bună seamă oloagă. Căci natura, fără învăţătură, 
rămâne oarbă, iar învăţătura lipsită de datul natural e un lucru incomplet10, şi 
exercitarea, fără de amândouă, unul nedesăvârşit.”11   

 Dacă educaţia ar răspunde exclusiv imperativelor sociale, ea ar 
cunoaşte tot atât de multe schimbări pe care şi societatea sau cultura le 

                                                               
vizate. Vezi Psih. Dr. Maria PAŞCA, Pr. Dr. Teofil TIA, Psihologie Pastorală (I). Reperele 
psihologice ale consilierii pastorale, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 135-136.  
9 Friedrich Wilhelm FÖRSTER, Şcoala şi caracterul. Problemele morale ale vieţii şcolare, 
trad. de Stelian I. Constantinescu, ediţia a III-a, Cugetarea, Bucureşti, 1953, p. 88. 
10 ἡ δὲ μάθησις δίχα φύσεως ἐλλιπές… 
11 PLUTARH, Περὶ παίδων ἀγωγῆς, în vol. Sfântul Vasile cel Mare, Plutarh, Despre 
educarea copiilor, trad. din lb. greacă veche de conf. dr. Ovidiu Pop, ediţie bilingvă, 
Editura Sophia, Bucureşti, 2013, p. 19. 
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înregistrează12, aspect din păcate întâlnit şi în şcoala românească din ultimii 
douăzeci de ani. Ceea ce este unic în om şi neschimbabil este punctul de 
plecare în edificarea educaţiei şi acesta îi conferă continuitate şi stabilitate, 
chiar dacă educaţia se traduce în termenii schimbării sau progresului 
persoanei şi al societăţii spre modelul de educaţie propus. Într-adevăr, 
„educaţia trebuie să se centreze spre un sistem axiologic congruent, relativ 
imperturbabil, ataşat unor valori constante şi fundamentale, care să scape 
perisabilităţii şi facticităţii cotidiene”, susţine profesorul Cucoş.13 Am lăsat 
puţin deoparte viziunea teologică asupra educaţiei pentru a observa că şi din 
zona filosofiei şi teoriei educaţiei se mizează pe o realitate unică a omului în 
raport cu factorii externi de educaţie.  

Taina Sfintei Spovedanii sau mărturisirea păcatelor înaintea 
duhovnicului este, în educaţia creştină, un recurs evident la ontologia 
educaţiei ca refacere a comuniunii între Dumnezeu şi om pe de o parte şi 
între oameni pe de altă parte.14 Astfel, relaţiile interumane sunt determinate 
nu numai de priorităţi formative ale intervenţiei exclusiv umane, ci de 
realitatea ultimă a omului ca fiinţă zidită după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Spovedania are în vedere refacerea integrităţii ontologice a 
persoanei umane ca premisă a dezvoltării omului şi a unităţii sau comuniunii 
persoanelor umane. Prin aceasta, ea este un demers eminamente pozitiv 
pentru că finalitatea ei este Dumnezeu, Binele desăvârşit. Firea umană „fiind 
adusă la existenţă prin creaţie, neîncetat priveşte la cauza primă şi se 
păstrează pururi în bine prin participare la Cel ce o cuprinde şi se creează 
totdeauna prin sporirea în bunătăţi, preschimbându-se spre mai bine.”15 
Sfântul Grigorie de Nyssa arată că nu este vorba despre o legătură pur 
morală între om şi Dumnezeu, ci  despre o condiţie indispensabilă ca omul 
să participe la Dumnezeu Binele pentru a descoperi şi progresa spre mai 

                         
12 Ne referim nu la aspectul pozitiv în care educaţia păstrează un maximum de receptivitate 
valorică în raport cu societatea, ci la politicile de educaţie deseori în schimbare şi fără o 
continuitate şi finalitate din perspectiva priorităţilor educaţiei.   
13 Constantin CUCOŞ, Pedagogie şi axiologie, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 
Bucureşti, 1995, p. 15. 
14 Nu ne aşteptăm ca această viziune să fie asumată integral în teoria educaţiei astăzi, dar, în 
ceea ce priveşte educaţia creştină ortodoxă, este prioritar ca persoana umană să fie 
considerată permanent în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii în Biserică. Cunoaşterea 
lui Dumnezeu se traduce în termenii comuniunii, în dimensiunea liturgică a cunoaşterii.  
Alte teorii ale educaţiei nu sunt ancorate în această realitate divino-umană a Bisericii şi, din 
acest punct de vedere, ontologia educaţiei presupune mai mult o problemă de continuitate şi 
integrare culturală, spirituală, ca dat educativ. 
15 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Tâlcuire amănunţită la Cântarea Cântărilor, trad. de Pr. 
Prof. dr. Dumitru Stăniloae, PSB vol. 29, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, p. 191.  
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binele său. De altfel, virtutea sau aptitudinile în săvârşirea binelui pe care 
cel educat le dobândeşte prin educaţie îşi găsesc fiinţa numai în Dumnezeu, 
sunt participări ale omului la însuşirile şi lucrările Lui. 

Pe de altă parte, pedagogia creştină este puternic ancorată sau 
fundamentată pe învăţătura Bisericii despre om, despre fiinţa lui şi mai ales 
despre ţinta sau finalitatea existenţei lui, ca lucrare a lui Dumnezeu în har. 
Potrivit acestei învăţături, păcatul şi, prin el, moartea nu au început în 
Dumnezeu, aşadar nu sunt deodată cu omul, ci sunt un accident în viaţa lui 
prin libera alegere şi însoţire cu păcatul, de aceea există o dublă referinţă a 
teologului în ceea ce priveşte realitatea ontologică a omului şi existenţa 
păcatului. Ontologic, omul este prin fire legat de săvârşirea binelui, ca 
raţiune a existenţei lui. „Voia liberă a omului a fost făcută să se mişte 
conform cu raţiunea firii sau spre bine. Căci binele firii este conformitatea 
cu raţiunea firii. Şi firea a fost făcută  să se mişte prin voinţă, conform cu 
raţiunea ei, pentru că a fost creată prin Logosul sau Raţiunea divină.”16 
Numai binele îşi are raţiunea în firea noastră, iar păcatul, odată săvârşit, nu 
numai că este contrar firii, dar slăbeşte şi perverteşte raţiunea ei, precum şi 
libera alegere a omului, căci „omul nu poate scăpa de trebuinţa unei 
justificări «raţionale» a răului, precum nu poate scăpa de trebuinţa de a 
considera răul ca bine sau ca folositor firii sale, chiar dacă răul este contrar 
firii sau raţiunii ei.”17 Astfel, o educaţie care ar închide persoanei umane 
posibilitatea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu în lucrare, coincide cu o educaţie 
care încearcă justificări raţionale a stării păcătoase a omului. În fapt, este o 
închidere a adevărului cunoaşterii în graniţele sinelui18, omul devenind 
măsura propriei lui moralităţi.   

Din punct de vedere teologic, pedagogia creştină consideră păcatul 
ca fiind mobilul căderii omului, neascultarea faţă de poruncile lui 
Dumnezeu, aşadar el aparţine universului volitiv al omului, manifestării lui 
libere şi nu firii lui.19 Învăţătura Bisericii ne arată că alegerea păcatului este 
contrară firii, o mişcare iraţională a sufletului, de aceea consecinţele lui 
pentru om se răsfrâng mai ales asupra firii lui, asupra capacităţii de a se 

                         
16 Pr. Prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Editura 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 1991, p. 90. 
17 Ibidem. 
18 Este o trimitere evidentă la renumitul dicton al lui René Descartes (sec. XVII), «dubito 
ergo cogito, cogito ergo sum». A se vedea şi π. Νικόλαος ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, Ψυχανάλυση και 
Ορθόδοξη Θεολογία, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα, 2003, p. 16.   
19 Sf. Grigorie de Nyssa arată că păcatul nu se numără între cele ce sunt, pentru că cele ce 
sunt toate îşi au originea în Dumnezeu, păcatul reieşind din lipsa binelui. Vezi Mare cuvânt 
catehetic, cap. 6, trad. de Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, în PSB vol. 30, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998, p. 298.  
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raporta la raţiunea firii. „Căci răutatea este o faptă a sufletului înţelegător şi 
anume uitarea bunătăţii celor după fire, care se naşte din afecţiunea pătimaşă 
faţă de trup şi lume. Pe aceasta o nimiceşte raţiunea prin strategia ei, 
scrutând cu ştiinţă duhovnicească originea şi firea lumii şi a trupului şi 
împingând sufletul spre ţara înrudită a celor inteligibile, împotriva căreia 
legea păcatului nu are nici o putere.”20 

Fără această perspectivă, foarte mulţi analişti contestă prezenţa în 
manualele de religie a noţiunii de pedeapsă ca efect al păcatului, ceea ce ar 
trimite în mod direct la judecata lui Dumnezeu. De aici ar reieşi că educaţia 
creştină are ca fundament frica de Dumnezeu în perspectiva judecăţii Lui şi 
nu iubirea Lui pentru oameni, ceea ce este greşit. Mântuitorul spune: „N-am 
venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea” (In 12, 47). Cu alte 
cuvinte, Mântuitorul arată că Dumnezeu din iubire a zidit lumea şi omul, iar 
scopul pentru care le-a zidit este desăvârşirea, fericirea lor. Frica sau teama 
de Dumnezeu este efect al păcatului, expresie a unui dezechilibru ontologic 
al omului, nu o schimbare a lui Dumnezeu în raport cu omul. „«De unde a 
intrat în tine atâta teamă şi frică?» pare că-l întreabă Dumnezeu pe Adam, 
după călcarea poruncii. «Am auzit glasul Tău, a spus Adam, umblând prin 
rai şi m-am temut că sunt gol şi m-am ascuns.» «Spune-mi, cum ai cunoscut 
că eşti gol? Ce este acest cuvânt nou şi nemaiauzit? Cine ar fi putut vreodată 
să-ţi spună asta dacă n-ai fi fost tu însuţi pricinuitorul ruşinii, dacă n-ai fi 
mâncat din pomul din care ţi-am poruncit să nu mănânci?» Uită-te la iubirea 
de oameni a Stăpânului şi la covârşitoarea Lui răbdare! Ar fi putut, doar, să 
nu-l învrednicească nici de întrebare pe cel ce păcătuise atât de mult, ci să-i 
dea îndată pedeapsa ce o hotărâse mai înainte. Dar nu! Dumnezeu îndelung 
rabdă, îndură, întreabă, primeşte răspuns şi iarăşi întreabă, numai şi numai 
ca să-l îndemne să se apere, ca să aibă prilej, ca, şi după o călcare atât de 
mare de poruncă, să-şi arate iubirea Sa de oameni.”21 

Percepţia negativă indusă în cercurile media româneşti în ceea ce 
priveşte vehicularea noţiunii de păcat în manualele de religie se bazează pe 
o înţelegere eronată a păcatului şi a consecinţelor lui pentru omul de astăzi. 
În fapt, se datorează unei absenţe a conştiinţei păcatului şi manifestării ei în 
problemele majore ale societăţii. Educaţia creştină nu poate ignora cauzele 
şi consecinţele păcatului, astfel că ea este prin excelenţă, sub aspectul 
finalităţilor, rezultatul unei pedagogii a curăţirii de păcat şi a deprinderii 
                         
20 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, § 42, trad. de Pr. Prof. 
Dumitru Stăniloae, Filocalia, vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 
Bucureşti, 2009, p. 44. 
21 SF. IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Facere, XVII, trad. de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, PSB vol. 21, 
Bucureşti, 1987, p. 192.  
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virtuţii. Din punct de vedere creştin, o educaţie prin eludarea păcatului este 
un non sens. Păcatul, din punct de vedere teologic, introduce mai întâi o 
stare conflictuală la nivelul conştiinţei persoanei umane şi în cele din urmă 
între oameni. Starea de păcat trăită ca disconfort existenţial, este responsabil 
de conflictul interuman în societate, nu diversitatea persoanelor umane ca 
voinţe distincte, a opiniilor sau iniţiativelor personale. Sunt teorii astăzi care 
justifică şi consideră necesar conflictul într-o societate complexă22, de aici 
percepţia greşită că educaţia creştină s-ar opune iniţiativei persoanei sau 
competiţiei. A considera păcatul sau conflictul conatural oamenilor 
înseamnă a găsi o falsă justificare stării de fapt sau a induce o atitudine 
neutră faţă de păcat, ceea ce este contrar educaţiei creştine. 

Educaţia îşi are începutul, ca şi omul, în Dumnezeu, având ca 
finalitate pe Dumnezeu Însuşi, pentru că Dumnezeu nu numai l-a zidit pe 
om, ci i-a pus şi ţintă a existenţei lui fericirea veşnică şi asemănarea cu El: 
„Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul…” (Fc 1, 28 )23  Păcatul este 
reversul negativ al educaţiei iar stăruinţa în alegerea liberă a lui coincide cu 
încetarea oricărei premise a efortului educativ din punct de vedere uman, un 
regres sau alterare existenţială a omului, de aceea el se traduce prin 
consecinţe grave pentru om şi chiar moarte, sfârşitul existenţei lui 
pământeşti şi totodată sfârşit al păcatului.24 În pedagogia creştină, moartea 
este hotar al păcatului, nu sfârşit al pedagogiei, aşa cum este în alte teorii ale 
educaţiei. Orice învăţătură care neagă pedagogiei creştine finalitatea dincolo 
de moarte, refuză fundamentul ontologic al distincţiei între virtute şi păcat, 
între ceea ce este firesc şi ceea ce este potrivnic firii omului, după cum arată 
Sf. Grigorie al Nyssei: „Cel ce luptă împotriva învăţăturii noastre, pleacă de 
la cele ce se văd. Şi moartea este una din acestea. Şi atunci ce zice? Că 
judecata nu se face între viaţa virtuoasă şi cea desfrânată ca şi cum numai 
nelegiuitul ar fi osândit să moară trupeşte, pe când cel bun ar rămâne neatins 
de moartea trupului, ca şi cum nu am şti în ce constă nemurirea pentru cei 

                         
22 Vezi Marius MILCU, Psihologia relaţiilor interpersonale. Competiţie şi conflict, 
Polirom, Iaşi, 2008, p. 22-23. 
23 Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν… 
24 Sf. Simeon Noul Teolog descrie amănunţit căderea lui Adam şi izgonirea lui din rai 
insistând asupra consecinţelor păcatului în ceea ce priveşte raportul omului cu Dumnezeu şi 
cu creaţia. Semnificativ este că Adam este responsabil nu numai pentru păcatul neascultării, 
dar şi pentru lipsa pocăinţei şi aceasta devine în cele din urmă cauza izgonirii lui din rai. 
Cât timp Dumnezeu aştepta întoarcerea lor, Adam şi Eva erau încă în rai: „Deci nevoind ei 
să se pocăiască şi să cadă înaintea Stăpânului, sau să ceară iertare, Dumnezeu îi alungă şi-i 
scoate din rai ca dintr-un palat împărătesc şi ca dintr-o casă preaîmpodobită, ca să 
vieţuiască pe acest pământ ca nişte exilaţi şi scoşi peste graniţă.” Vezi Cuvântări morale, I, 
2, în Filocalia vol. VI, trad. de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi 
de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, p. 127. 
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virtuoşi şi nici ce înseamnă moartea pentru cei ce vieţuiesc în fărădelege. 
Or, după cum am spus şi mai înainte, pomenirea celui drept trăieşte la 
nesfârşit şi se prelungeşte peste veacuri, pe când nebunului i se stinge şi 
amintirea.”25   

Un teolog, însă, este obişnuit să opereze întotdeauna cu distincţia 
între păcat şi persoană, între persoana creştinului şi voinţa lui păcătoasă, 
devenită astfel prin săvârşirea păcatului. Odată operată această distincţie, 
educaţia creştină îşi deschide oportunităţi de abordare a principiilor creştine 
de educaţie, întrucât acestea conduc către Modelul desăvârşirii noastre, 
persoana Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în Care, atât omul ca 
realitate ontologică, dar şi voinţa lui sunt vindecate, desăvârşite, 
îndumnezeite. „Credinciosul îşi alcătuieşte în Hristos felul vieţii sale după 
exemplul vieţii Mântuitorului, depăşind în acest sens, nivelul trupesc al 
existenţei sale şi intrând într-o altă formă de vieţuire întocmai aceleia a lui 
Dumnezeu cel nevăzut.”26 Biserica îi oferă posibilitatea tânărului şi tuturor 
credincioşilor să devină purtători de Hristos27, purtători de Dumnezeu şi 
împlinitori ai pedagogiei Lui. Educaţia creştină cunoaşte această perspectivă 
în virtutea faptului că ea are loc în Biserică, mijloacele şi strategiile ei sunt 
sfinţitoare, mijlocitoare ale harului dumnezeiesc necreat.  

Pedagogia creştină se întemeiază pe realitatea vie a persoanei 
Mântuitorului, întrucât prin El primim în Sfintele Taine harul iertării de 
păcatul protopărinţilor cât şi harul vindecării de alterarea firii noastre prin 
reaua întrebuinţare a libertăţii personale. Prin faptul că Dumnezeu nu a 
vindecat din afară stricăciunea păcatului în om, ci a luat în propria Lui 
persoană firea noastră, ne arată că Dumnezeu este începutul şi sfârşitul 
pedagogiei vindecării noastre. „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce 
rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu 
puteţi face nimic” (In 15, 5). Pentru a răsări din El, Viţa cea adevărată, 
trebuia ca El să fi fost înaintea tuturor şi totodată să fi luat în persoana Lui 
toată vina şi pedeapsa pentru păcatele noastre, să le unească cu Sine organic, 
fiinţial, ontologic, pentru a le vindeca prin ascultarea desăvârşită de Tatăl28, 
                         
25 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Omilii la Ecclesiast, V, trad. de Pr. Prof. dr. Teodor 
Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1998, p. 240.  
26 † Dr. Irineu SLĂTINEANUL, Omul fiinţă spre îndumnezeire, Editura Reîntregirea, Alba 
Iulia, 2000, p. 75. 
27 Sfântul Simeon Noul Teolog merge până la a arăta că fiecare trăitor în Dumnezeu, 
primitor al Cuvântului Lui, „Îl zămisleşte pe El nu în chip trupesc, cum L-a zămislit 
Fecioara şi Născătoarea de Dumnezeu, ci înţelegător şi fiinţial.” Vezi Cuvântări morale, I, 10, 
Filocalia vol. VI, trad. de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 151.    
28 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Editura Omniscop, 
Craiova, 1993, p. 169. 
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„ascultător făcându-Se până la moarte” (Flp 2, 8). „Această stricăciune şi 
alterare a firii, produsă una din alta, voind Domnul şi Dumnezeul nostru s-o 
îndrepteze, a luat toată firea, şi, astfel, a avut şi El, în firea luată, trăsătura 
pătimitoare, împodobită însă, cu nestricăciunea voii libere. Şi aşa a devenit, 
prin fire, din pricina trăsăturii pătimitoare, păcat, de dragul nostru, dar 
necunoscând păcatul din aplecarea voii, datorită statorniciei neschimbabile a 
voii Sale libere. El a îndreptat trăsătura pătimitoare a firii prin nestricăciunea 
voii Sale libere, făcând, din sfârşitul trăsăturii pătimitoare a firii, adică din 
moarte, începutul prefacerii spre nestricăciunea după fire.”29 

Potrivit învăţăturilor Bisericii, moartea trebuie privită nu numai ca 
sfârşit al vieţii noastre pământeşti, ci ca început al îndreptării, ea semnifică 
existenţa noastră pământească pentru că este învinsă30 şi constituie începutul 
adevăratei existenţe a omului. În sens teologic, moartea devine punctul zero 
al pedagogiei creştine, este „începutul prefacerii spre nestricăciunea după 
fire”, însă, acest sens al morţii îl descoperim numai în persoana 
Mântuitorului, în jertfa Lui de pe cruce, în Biserică, prin Taina Sfântului 
Botez şi prin celelalte Sfinte Taine. Prin El, noi trăim moartea noastră faţă 
de păcat. Nicio altă paradigmă de educaţie nu propune astăzi aşa ceva, 
moartea fiind un element nesemnificativ din punct de vedere pedagogic sau, 
mai bine zis, sfârşitul oricărei pedagogii. Dimpotrivă, educaţia creştină 
semnifică totul din perspectiva morţii şi învierii Mântuitorului, dar şi a 
noastră în El, pentru că El este Pedagogul prin excelenţă care nu rămâne 
tributar metodei, ci El însuşi devine Calea spre vieţuirea cea adevărată, 
aducându-ne din nou în lumina iubirii Tatălui.31 Mântuitorul a vindecat firea 
umană de păcat, de neascultarea lui Adam, şi a adus o altă perspectivă 
asupra morţii devenind Modelul nostru desăvârşit în împlinirea poruncilor 
lui Dumnezeu. Având în vedere că moartea este hotarul dintre stricăciune şi 
nestricăciune pentru om, Mântuitorul Hristos ne conduce prin pedagogia Sa 
de la moarte la viaţă, de la întuneric la lumină.32 „Deci, dacă este cineva în 
Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi” (II 
Co 5, 17). 

                         
29 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, op. cit, p. 182. Vezi şi CLEMENT 
ALEXANDRINUL, Pedagogul, II, 6, PSB vol. 4, trad. de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, p. 169. 
30 „Cu moartea pe moarte călcând…” (troparul Învierii Domnului). 
31 CLEMENT ALEXANDRINUL, op. cit., p. 168-170.  
32 Una din primele rugăciuni euharistice ale Bisericii accentuează acest aspect: «Îţi 
mulţumim Ţie, Părintele nostru, pentru viaţa şi cunoştinţa pe care ni le-ai făcut cunoscute 
nouă prin Iisus, Fiul Tău», în Învăţătură a celor doisprezece Apostoli, IX, 3,  PSB vol. 1, 
trad. de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, p. 29. 
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Pedagogia creştină, prin faptul că se dedică îndeosebi trecerii omului 
de la moarte la viaţă, ea este o paradigmă a învierii, astfel încât se identifică 
cu întreaga iconomie divină în ceea ce priveşte omul. Finalitatea ei nu poate 
fi pusă niciodată sub semnul imperativelor vieţii sociale, pământeşti33, ci sub 
semnul dezideratului ultim: împărăţia cerurilor. Acest lucru îl arată şi faptul 
că tema centrală a învăţăturii Mântuitorului Hristos este împărăţia cerurilor.     

Sensul metanoiei ca pedagogie divină 
Cred că este foarte dificil să vorbim în termeni teologici şi să 

lămurim o problemă didactică, însă, educaţia creştină în şcoala românească 
actuală are nevoie nu numai de un bagaj terminologic şi conceptual 
favorabil sau convenabil, cât mai ales de un suport teologic consistent care 
să susţină în plan teoretic şi practic, la nivelul şcolii româneşti, conţinutul 
învăţăturii de credinţă a Bisericii. Orice încercare de eludare a principiilor 
vieţii creştine se traduce printr-o alterare a paradigmei creştine de educaţie, 
printr-un eşec pedagogic. 

Taina Sfintei Spovedanii este prin excelenţă paradigma reîntoarcerii 
omului la Dumnezeu, Chipul său, ceea ce în termeni teologici înseamnă 
salvarea sau mântuirea lui, ca depăşire a condiţiei existenţei lui afectate de 
păcat. Taina Sfintei Spovedanii îl integrează pe creştin la nivelul întregii 
umanităţi, îl responsabilizează în raport cu toţi oamenii, în fapt, el accede la 
un scop superior de existenţă. Întreaga învăţătură a Bisericii este străbătută 
de această premisă a întoarcerii, a curăţirii de păcat şi a împăcării omului cu 
Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a exprimat prin cuvintele şi faptele Sale 
mântuitoare acest sublim ideal, al întoarcerii omului spre Dumnezeu: „Iată 
că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva 
mai rău” (In 5, 14; 8, 11). Minunile Sale fie erau însoţite de cuvintele: 
„Iertate îţi sunt păcatele tale” (Mc 2, 5; Lc 5, 20), fie aveau ca premisă 
iertarea lui Dumnezeu, îndreptarea, însănătoşirea celor bolnavi. 

Educaţia creştină îşi are temeiul în această viziune asupra vieţii 
umane, de la începuturile ei, de aceea ea este dublată de o antropologie 
creştină reflectată în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi, de o 
învăţătură neschimbabilă despre om, despre firea umană şi mai ales despre 
ceea ce Dumnezeu a săvârşit în planul iconomiei Lui pentru mântuirea 
omului. Biserica este preocupată de fiecare credincios în parte, de educaţia 

                         
33 Creştinul nu urăşte viaţa biologică, nu o abandonează ci o transformă în elementele unei 
pedagogii ale vieţii viitoare. Paradoxal, această atitudine este greşit înţeleasă în societatea 
ale cărei principii nu rezonează cu idealul creştin. Tertulian, de pildă, scoate în evidentă mai 
ales atitudinea antisocială şi inumană faţă de creştini în primele veacuri, pentru că aceştia 
trăiau pentru un ideal superior vieţii sociale. Vezi Apologeticul, PSB vol. 3, trad. de Prof. 
Nicolae Chiţescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1981, p. 43.    
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şi mântuirea lui, dar ea reprezintă şi asumă totodată întreaga istorie a 
umanităţii, ridicând astfel pe om în planul iconomiei dumnezeieşti. De fapt, 
acesta este scopul educaţiei creştine, de a-l ajuta pe credincios să-L 
cunoască pe Dumnezeu, de a-l face capabil să înţeleagă iconomia Lui. 

Toate cele săvârşite de Dumnezeu în raport cu omul şi cu întreaga 
creaţie se prezintă ca o adevărată pedagogie divină. Actul pedagogic 
dumnezeiesc însoţeşte permanent lucrarea lui Dumnezeu în sensul că 
Dumnezeu lucrează spre îndreptarea omului şi fericirea lui, „spre readucerea 
tuturor celor corupte la starea în care erau de la început.”34  Cei mai mari 
pedagogi creştini s-au inspirat din taina iconomiei lui Dumnezeu atunci când 
au descris principiile pedagogiei creştine, însă unele din aspectele 
pedagogiei divine rămân tainice şi cu neputinţă de înţeles pentru om. „Dacă 
cineva ar voi să afle acestea, ar avea nevoie neîndoielnic şi numaidecât de o 
minte şi de o înţelegere ca cele proprii lui Dumnezeu”35, spune Sf. Chiril al 
Alexandriei. Numindu-L pe Dumnezeu Tată înseamnă că subscriem nu unor 
principii de pedagogie oarecare, ci unei pedagogii a Tatălui şi Dumnezeu 
pentru fiii Săi. Mobilul acestei pedagogii, cauza ei este iubirea Lui 
exprimată prin actul creaţiei şi mai cu seamă întreaga iconomie a mântuirii 
omului prin Unul Născut Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos. Pedagogia 
întoarcerii omului la Dumnezeu este o pedagogie nu numai în raport cu 
oamenii şi cu întreaga creaţie, ci este totodată o pedagogie a Treimii 
Persoanelor dumnezeieşti, expresie a voinţei Tatălui prin Fiul în Duhul 
Sfânt, fiindcă „El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în 
împărăţia Fiului iubirii Sale, Întru Care avem răscumpărarea prin sângele 
Lui, adică iertarea păcatelor” (Col 1, 13-14). 

Cu alte cuvinte, pedagogia creştină este o continuare a lucrării lui 
Dumnezeu întreit în persoane, lucrare care se săvârşeşte în om pe măsura 
curăţirii lui de păcat, de unde şi fundamentul ei pozitiv în lumina iubirii lui 
Dumnezeu, dincolo de amprenta negativă a păcatului, deseori invocată de 
cei care contestă ora de religie în şcoală. Eludarea căderii sau neascultării 
omului faţă de Dumnezeu, şi prin aceasta a consecinţelor păcatului, nu se 
traduce prin termenii vindecării omului, ci prin îndepărtarea de Dumnezeu, 
teama iraţională faţă de El şi imposibilitatea de a se tămădui. Sf. Simeon 
Noul Teolog explică: „Credinţa şi frica de Dumnezeu şi păzirea poruncilor 
Lui ne răsplătesc pe măsura curăţirii noastre. Căci în măsura în care ne 
curăţim, ne ridicăm de la frica de Dumnezeu la dragostea de El şi înaintând 

                         
34 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Glafire la Facere, PSB vol. 39, trad. de Pr. Prof. 
Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti 1992, p. 8. 
35 Ibidem, p. 9. 
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ne mutăm, aşa-zicând, de la frică la iubirea lui Dumnezeu. Şi atunci auzim 
cuvântul Lui: «Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte pe ele, acela este cel 
ce Mă iubeşte» (In. 14, 21). Şi aşa adăugăm nevoinţe peste nevoinţe pentru a 
ne arăta iubirea prin fapte. Iar întâmplându-se aceasta, El însuşi ne iubeşte, 
precum a făgăduit. Iar iubindu-ne, ne iubeşte şi Tatăl Său la fel, venind 
înainte Duhul, Care împodobeşte casa noastră, ca prin întâlnirea 
ipostasurilor în noi, să ne facem locaş al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh.”36 

Cele săvârşite de Dumnezeu de la creaţie până la întruparea Fiului 
Său sunt parte a acestei pedagogii divine care îşi continuă drumul până la 
sfârşitul veacurilor şi pe care Biserica o numeşte pronie dumnezeiască. 
Sfântul Apostol Pavel ne încredinţează că „Legea a fost pedagog (călăuză) 
spre Hristos” (Ga 3, 24),37 o cale pe care Dumnezeu a ales-o în perspectiva 
întoarcerii noastre, plecând de la starea omului căzut. Evident, această 
pedagogie este marcată profund de actul căderii omului în păcat, de 
conştiinţa păcatului pe care omul o are în faţa Ziditorului Său, însă această 
pedagogie nu este generată sau fundamentată pe cădere, ci pe iubirea lui 
Dumnezeu pentru omul zidit după Chipul Său: „Dumnezeu aşa a iubit 
lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în 
lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea” (In 3, 16-
17). Pedagogia creştină se defineşte din perspectiva finalităţii ei. Dacă 
pedagogia creştină ar fi determinată exclusiv de păcat sau dacă ar considera 
inerent păcatul în viaţa creştinului, atunci ar deveni o pedagogie a 
nonsensului, a nefiinţei.    

Păcatul, însă, îi arată omului o înstrăinare de propria lui fire şi, prin 
aceasta, de creaţie şi de Creatorul ei. După cum observăm, recursul pe care 
pedagogia creştină îl face la păcat nu este teoretic sau conceptual, ci 
ontologic, substanţial, fundamental. Sfântul Apostol Pavel arată că, în faţa 
păcatului şi a neascultării de Dumnezeu, oamenii trăiesc unitar, şi în acelaşi 
timp responsabil, o alterare a integrităţii lor fiinţiale, întrucât Dumnezeu nu 
ne-a creat pe fiecare aşa cum l-a zidit pe Adam, ci a poruncit să ne naştem 
din el şi, prin aceasta, să devenim solidari cu el şi cu întreaga umanitate. 
„Precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi 
moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Rm 5, 12). 
Astfel, păcatul lucrează nu numai individual, în fiecare om, ci el se 

                         
36 SF. SIMEON NOUL TEOLOG, Cele 225 de capete teologice şi practice, §6, în Filocalia 
vol. VI, trad. de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae,  Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
Ortodoxă, Bucureşti, 1977, p. 18 
37 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν… 
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răsfrânge asupra tuturor oamenilor, el vizează întreaga umanitate 
dintotdeauna şi de pretutindeni, vizează fiinţa noastră. În raport cu această 
greşeală a omului, Dumnezeu a lucrat la dimensiunea tainică a pedagogiei 
Lui opera mântuirii omului, fără să depăşească prin autoritate această 
calitate de Pedagog al omenirii, din iubire faţă de oameni, păstrând 
integritatea fiinţei şi îndeosebi a libertăţii omului de a se întoarce spre El, 
afectate numai de păcat. 

Calitatea Pedagogului este exprimată de Dumnezeu prin faptul că a 
respectat nu numai libertatea lui, dar a şi îngăduit căderea, ca o consecinţă a 
manifestării libertăţii prin alegerea răului şi a săvârşirii lui, punând ca hotar 
al căderii singură moartea. Faţă de acest hotar, pe care omul nu l-ar fi trecut 
niciodată pentru că era stăpânit de ea, Dumnezeu a pregătit, după o strategie 
dumnezeiască, pedagogia întoarcerii şi mântuirii omului, însă această 
pedagogie este o trecere prin moarte şi nu o evitare a ei. „Că nu Ţi-ai întors 
de tot faţa de la făptura Ta, pe care ai făcut-o, Bunule, şi nici n-ai uitat lucrul 
mâinilor Tale, ci în multe chipuri l-ai cercetat, prin îndurările milei Tale: 
prooroci ai trimis, minuni ai făcut prin sfinţii Tăi, care au bineplăcut Ţie din 
fiecare neam; grăitu-ne-ai nouă prin gura proorocilor, slujitorii Tăi; mai 
înainte vestindu-ne mântuirea ce avea să fie; Lege ne-ai dat spre ajutor; 
îngeri ai pus păzitori; iar când a venit plinirea vremii ne-ai grăit prin Însuşi 
Fiul Tău, prin Care şi veacurile le-ai făcut.”38 Sfântul Vasile cel Mare, în 
anaforaua liturgică urmăreşte cu precădere acest parcurs pedagogic divin în 
care supremul act pedagogic pe care Dumnezeu îl săvârşeşte pentru om, de-a 
lungul existenţei lui pe pământ, este dumnezeiasca întrupare a Fiului Său: 
„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, 
slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (In 1, 14). 
Faptul că Fiul lui Dumnezeu părăseşte sânurile Tatălui, făcându-Se 
asemenea nouă în afară de păcat, pentru ca pe noi să redevenim fii ai lui 
Dumnezeu după har39, reprezintă cheia pedagogiei creştine. Atât pregătirea 
venirii Lui în lume cât mai ales întruparea Sa, jertfa, răstignirea, moartea, 
învierea, înălţarea la ceruri şi prezenţa Lui în chip euharistic până la sfârşitul 
veacului sunt elemente esenţiale, constitutive ale acestei pedagogii. Astfel, 
prezenţa Fiului lui Dumnezeu în lume permanentizează jertfa Lui, nu 
pregăteşte o întâlnire cu El în plan ideatic, ci real, ontologic, euharistic, 
pedagogic. „Căci am judecat să nu ştiu între voi altceva, decât pe Iisus 
Hristos, şi pe Acesta răstignit” (I Co 2, 2), spune Sf. Apostol Pavel, pentru 

                         
38 Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în Liturghier, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2012, p. 249-250. 
39 Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui 
Dumnezeu (In 1, 12). 
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că jertfa Lui arată firea noastră revenind la hotarele şi raţiunea ei. Pedagogia 
nu ar reuşi niciodată să valorifice total, finalizator, omul ca persoană decât 
în perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu. Întruparea Logosului dumnezeiesc, 
aşa cum Îl prezintă Clement Alexandrinul, reprezintă „punctul de plecare al 
unei revalorificări fundamentale a antropologiei, trupul uman devenind şi el 
un element necesar educaţiei creştine.”40 

Pedagogia creştină în raport cu pozitivismul ştiinţelor educaţiei  
Pozitivismul ştiinţelor neoumaniste îşi are cauza tocmai în neputinţa 

de a valorifica trupul din perspectiva ontologică, a recapitulării sau 
întoarcerii omului spre Dumnezeu. Valorificarea trupului nu înseamnă o 
preeminenţă a lui în procesul de educaţie, o restrângere a activităţii sau 
procesului cunoaşterii la lumea pe care omul o cunoaşte prin trup. Ştiinţele 
în general rămân captive obiectului cunoaşterii indiferent de complexitatea 
lui, cât timp nu se pot ridica la raţiunea ultimă a lucrurilor existentă în 
Dumnezeu. În lipsa acestei viziuni specifice Bisericii, şcoala nu poate decât 
să abordeze problematica cunoaşterii dintr-o cu totul altă perspectivă, 
plecând de la constructul realităţii, de la subiectivitatea care se reduce la ea 
însăşi, care se anticipează.41 Acestea sunt premisele unor paradigme 
postmoderniste de educaţie, caracterizate prin antropocentrism şi 
egocentrism.42 Între acestea, constructivismul se doreşte a fi o „paradigmă 
inter- şi transdisciplinară, o perspectivă care renunţă mai ales la pretenţiile 
ontologice şi metafizice de a deţine adevărul.”43 În pedagogia creştină, 
adevărul nu se deţine, El se împărtăşeşte sau se cuminecă, devine Cale, 
Pedagog şi Pedagogie: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu 
rămâne întru Mine şi Eu întru el” (In 6, 56). Tendinţa de a renunţa la 
considerarea omului în realitatea lui ontologică se manifestă în contextul 
absolutizării individului, a sinelui, a autonomizării lui în raport cu 

                         
40 Cf. Cristina BENGA, Idealul educaţional în pedagogia creştină. Clement din Alexandria, 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul Augustin, Editura Sophia, Bucureşti, 2009, p. 83. Vezi 
şi Jean-Claude LARCHET, Semnificaţia trupului în Ortodoxie, trad. de Monahia Antonia, 
Editura Basilica, Bucureşti, 2010. 
41 Plecând de la filosofia lui Kant, în care subiectivitatea joacă rolul central, teoria 
constructivistă insistă asupra anulării „dualismului clasic subiect-obiect”. Aceasta este calea 
prin care se ajunge la teoria conform căreia „omul poate cunoaşte lumea doar în limitele 
posibilităţilor sale de cunoaştere şi ale formelor intuitive”, de unde prioritatea psihologiei şi 
pedagogiei cognitive în educaţie. Prin urmare, educaţia se defineşte numai prin prisma 
activităţilor de receptare a realităţii prin filtrul subiectului educat. De aici se aud permanent 
voci care susţin că educaţia trebuie centrată pe priorităţile elevului, pe competenţe, achiziţii 
şi nu pe relaţia profesor-elev. Vezi Horst SIEBERT, Pedagogie constructivistă, trad. de 
Anca Lazăr, Institutul European, Iaşi, 2001, p. 17.   
42 Horst Siebert, op. cit., p. 17. 
43 Ibidem. 
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Dumnezeu, cu universul valoric, stare specifică omului căzut în păcat. Este 
o premisă care dezrădăcinează principiile educaţiei creştine şi impune 
limitele unei educaţii materialiste. „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în 
oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup” (Fc 6, 3). A fi numai trup 
înseamnă a nu trăi perspectiva existenţei noastre dincolo de moarte, a opri 
finalitatea oricărei pedagogii la momentul morţii, a încetării activităţii 
omului în trup. Dumnezeu ne-a încredinţat de voinţa şi pedagogia Lui prin 
porunci, iar împlinirea lor este un act profund afirmativ, pozitiv, este un 
răspuns afirmativ dat vieţii dincolo de moarte. „Păzirea întocmai a 
poruncilor învaţă pe creştini să-şi cunoască neputinţa lor. Iar cunoaşterea 
neputinţei noastre adevărate naşte aducerea aminte de moarte. Cel ce şi-a 
făcut-o pe aceasta însoţitoare de viaţă va căuta cu osteneală să afle ce soartă 
va avea după ieşirea şi plecarea din viaţa aceasta. Iar cel ce se străduieşte să 
cunoască cele viitoare e dator, întâi de toate, să se lipsească de cele de 
acum.”44 

 Din punct de vedere creştin, subiectivitatea, persoana umană, joacă 
un rol important în măsura în care în ea se reflectă Modelul ei, şi de 
asemenea se contemplă în Modelul ei, Chipul după care a fost zidită, în 
sensul asemănării cu Dumnezeu. Dar, prin aceasta ea dobândeşte darul de a 
nu se mai închide niciodată în sine şi de a se dărui permanent lui Dumnezeu 
şi semenilor. Astfel, prin educaţie, persoana umană devine responsabilă nu 
numai în faţa propriei conştiinţe sau raţiuni, ci responsabilă faţă de întreaga 
comunitate, sporind în virtute spre binele tuturor. „Eu îi trăiesc pe alţii nu 
numai ca pe cei pentru care sunt răspunzător, ci şi ca pe cei ce mă susţin în 
existenţă, nu numai prin răspunsul lor la solicitările mele, ci chiar prin 
importanţa ce mi-o acordă prin solicitările mele. Iar ei, la rândul lor, mă 
trăiesc pe mine la fel de necesar lor în ambele roluri.”45     

În faţa învăţăturilor Bisericii şi a tainelor lui Dumnezeu, şcoala 
operează cu o dublă valenţă: mai întâi, spaţiul obiectiv indus de celelalte 
discipline şcolare şi în al doilea rând, subiectivitatea celui educat. În primul 
caz, nu reuşeşte să recepteze religia ca depăşire a perimetrului disciplinelor 
civice, iar în cel de-al doilea, nu poate depăşi limitele subiectivităţii celui 
educat. În ambele situaţii, se înregistrează un eşec al educaţiei, nu numai al 
celei religioase. Ceea ce lipseşte şcolii româneşti în momentul de faţă este o 
abordare din interior a problematicii religioase, întrucât învăţătura de 
credinţă ortodoxă nu poate fi limitată la categoria unui domeniu ştiinţific de 
cercetare, iar pe de altă parte, finalitatea ei este nu numai însuşirea 

                         
44 SF. SIMEON NOUL TEOLOG, op. cit., p. 21. 
45 Pr. Prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura 
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 97. 
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conţinuturilor didactice, ci cunoaşterea lui Dumnezeu, o interacţiune vie, 
formatoare pentru om şi a cărei finalitate este dincolo de ceea ce numit în 
mod clasic educaţie: „Aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (In 17, 
3). În ceea ce priveşte obiectivitatea cunoaşterii, ştiinţele educaţiei 
accentuează caracterul epistemologic sau ştiinţific al cunoaşterii în 
detrimentul calităţii persoanei care cunoaşte spre a fi cunoscută, care nu se 
epuizează în spaţiul cunoaşterii obiective, ci tinde spre comuniune, spre o 
alteritate iubitoare, ea are nevoie de Dumnezeu ca primă instanţă iubitoare.46 
În acest sens, se impune o ştiinţă a duhului, o „ştiinţă duhovnicească”47, 
deosebită esenţial de „ştiinţa simplă”48 specifică teoriilor educaţiei. Această 
ştiinţă o dobândesc acei părinţi spirituali pe care Biserica îi numeşte 
duhovnici şi ea are ca premisă întoarcerea omului la Dumnezeu, curăţirea de 
păcat.  

Pozitivismul ştiinţelor educaţiei introduce principiul autonomizării 
persoanei în procesul de educaţie în scopul responsabilizării individului din 
punct de vedere social. Pedagogia creştină nu îl autonomizează pe om 
pentru că aceasta, din punct de vedere teologic, ar coincide cu regresul 
ireversibil şi moarte. Transferul de autoritate dinspre autoritatea parentală 
spre autoritatea socială49, unul din scopurile educaţiei, este un refugiu şi nu 
concordă cu realitatea ontologică a omului pentru că el nu se epuizează 
social. Altfel spus, în educaţia creştină, autonomizarea omului este prin 
participare, prin har, prin autodăruire lui Dumnezeu, fără a exista pericolul 
alterării lui fiinţiale sau depersonalizării. Integritatea libertăţii noastre o 
dobândim atunci când ne asumăm «riscul» de a o „pierde” în Dumnezeu: 
„Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru 
Mine îl va găsi.” (Mt 10, 39) „De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, 
în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, 
atunci sunt tare”, spune Sfântul Apostol Pavel (II Co 12, 10).  

                         
46 SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGITUL, Περὶ Θείων ὀνομάτων 4, 13, Migne P.G. 3, 712 A. 
47 Sfântul Maxim Mărturisitorul o numeşte filosofie practică sau înţelepciune lucrătoare 
pentru că se naşte din pedagogia luptei faţă de păcat: „κατὰ τήν πρακτικήν φιλοσοφίαν διὰ 
πολλῶν θλίψεων”. Vezi Răspunsuri către Talasie, § 5, trad. de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, 
Filocalia, vol. 3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2009, p. 58; 
PG 90, 280A.  
48 † Andrei ANDREICUŢ, Spovedanie şi Comuniune, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 
2011, p. 121. 
49 Vezi G. MENDEL, La crise des générations, Plon, Paris, 1969, p. 120, apud Maria Elena 
DRUŢĂ, Psihologia educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000, p. 208. 
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Prin taina pocăinţei, fiecare creştin supune examenului conştiinţei 
întreaga sa activitate50, dar acest demers nu este unul eminamente negativ, ci 
este sursa unei aprecieri pozitive a oricărei acţiuni formatoare şi a 
deprinderii slujirii aproapelui, a responsabilităţii faţă de el. „Este vădit că 
pocăinţa urmează, sau trebuie să urmeze, după fiecare act, după fiecare 
stare, după fiecare cuvânt al nostru. Ea urmează păcatelor, ea urmează 
virtuţilor noastre, totdeauna nedepline. Ea tinde să devină un curent 
permanent în conştiinţa noastră, o prezenţă neîntreruptă, conducând la mai 
multă iubire.”51 Pocăinţa ne predispune la ipostaza de a ne gândi în mod 
evident la lucrurile pe care trebuie să le săvârşim, la cele pe care încă nu le-
am săvârşit pentru a fi desăvârşiţi, dar puterea de a le săvârşi o dobândim 
din întâlnirea cu Dumnezeu, din dorinţa asemănării cu El: „ Fiţi, dar, voi 
desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Mt 5, 48). 

Spre deosebire de principiile creştine de educaţie, postmodernismul 
ştiinţelor educaţiei este tributar reconstrucţiei unei realităţi care nu se 
doreşte a fi niciodată deplină întrucât este întotdeauna produsul exclusiv al 
subiectivităţii52 şi, în aceste condiţii, finalitatea educaţiei nu poate fi alta 
decât propria subiectivitate ca suport al intercontextualităţii. În fapt, teoriile 
postmoderniste în educaţie renunţă la orice ideal pe care subiectul nu îl 
poate supune deconstrucţiei şi reconstrucţiei valorice individuale, în sensul 
sau în scopul integrării sociale. „Etosul generat de pedagogia postmodernă 
este pe fondul interceptării saltului epistemologic de la condiţia ştiinţelor 
socio-umane moderne la cele postmoderne. Acest etos este întreţinut de 
necesitatea interpretării subiective (introspective, nonpozitiviste, uneori 
chiar antipozitiviste) a unei realităţi obiective complexe, studiată prin 
concepte, metodologii şi principii specifice şi transformată prin 
deconstrucţie şi reconstrucţie în raport de mişcările permanente (cu caracter 
obiectiv şi subiectiv) care au loc într-un context social deschis. Forma sa de 
manifestare este remarcabilă prin absenţa oricăror pretenţii ultime ale 
cunoaşterii, înlocuirea cauzalităţii cu intercontextualitatea, înlocuirea 
tentaţiei spre obiectivitate cu relativismul – promovat metodologic prin 

                         
50 Cercetarea conştiinţei este condiţia esenţială a pocăinţei, a întoarcerii. Existenţa păcatului 
face ca acest demers să împrumute caracterul negativ al întoarcerii, însă lucrarea conştiinţei 
se edifică nu în raport cu păcatul, ci în deosebirea binelui de rău, iar finalitatea acestei 
lucrări este săvârşirea binelui, a virtuţii. Vezi şi Diac. Prof. dr. Nicolae BALCA, Etapele 
psihologice ale mărturisirii, în rev. Studii Teologice, nr. 1-2/1955, pp. 32-38.   
51 Pr. Prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Ascetica şi mistica Bisericii Ortodoxe, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002, p. 147. 
52 Vezi  Emil STAN, Pedagogie postmodernă, Institutul European, Iaşi, 2004, p. 14-15. 
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deconstrucţie şi reconstrucţie - , prin acceptarea interpretărilor divergente şi 
afirmarea realităţilor multiple.”53 

Din punct de vedere teologic, parcursul didactic al persoanei ca 
dezvoltare a eului cuprinde nu numai o raportare a realităţilor cunoscute la 
propria individualitate, dar şi o reconsiderare sau redefinire a propriei 
realităţi la nivel subiectiv şi obiectiv54 în raport cu realitatea cunoscută. 
Astfel, cunoaşterea lui Dumnezeu este atât o cunoaştere a unei realităţi 
personale obiective, dar şi o cunoaştere intersubiectivă în sensul 
transfigurării persoanei umane prin asemănarea cu Dumnezeu. Nu-L putem 
cunoaşte pe Dumnezeu şi să rămânem pasivi, ci ea produce în cei care Îl 
cunosc o înnoire a vieţii, o înnoire a duhului: „Inimă curată zideşte întru 
mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele” (Ps 
50, 11). 

Taina Sfintei Spovedanii este cunoaştere a realităţii personale a eului, 
dar presupune un parcurs pozitiv al acestuia în sensul apropierii de Dumnezeu 
şi al comuniunii cu El. Din această comuniune, persoana umană îşi extrage 
priorităţile, îşi defineşte valorile şi se edifică pe sine ca entitate personală, 
iubitoare. Prin Spovedanie, omul se cunoaşte pe sine în Dumnezeu, lumea 
devine mijloc al acestei apropieri, este semnificată din perspectiva întâlnirii 
iubitoare între Dumnezeu şi om. De aceea, pozitivismul ştiinţelor educaţiei şi 
mai ales al ştiinţelor sociale este depăşit în pedagogia creştină pentru că 
persoana umană nu mai interacţionează în virtutea unor intercontextualizări 
subiective, ci descoperă alteritatea în Dumnezeu şi prin Dumnezeu. Dacă 
ştiinţele educaţiei se opresc la societate, la lumea văzută, implicit la persoana 
umană, este pentru că îi recunosc caracterul ei pozitiv, afirmativ, însă lumea 
este dar al lui Dumnezeu şi numai în El se descoperă raţionalitatea şi 
adevăratul sens al ei. „Dumnezeu ne arată nouă iubirea Sa prin lumea ca dar, 
pentru ca să realizeze un dialog progresiv în iubire cu noi”55, spune părintele 
Stăniloae. Pentru a recepta lumea ca dar al lui Dumnezeu, omul parcurge 
drumul curăţirii de păcat până la stadiul nepătimirii şi aceasta coincide cu 
adevărata valorizare a lumii şi a eului. 
 
Abstract: The Pedagogy of Confession and the Positivity of Sciences in 
Education 
In the Church, not once we meet a human pedagogy which’s finality can be 
found in the restricted area of human and cultural values, but also the 

                         
53 Sorin CRISTEA, Fundamentele pedagogiei, Ed. Polirom, Iaşi, 2010, p. 119. 
54 Vezi Ioannis V. KOKULIS, Îmbisericirea elevilor, Ed. Deisis, Sibiu, 2012, p. 109. 
55 Pr. Prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1978, p. 340. 
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divine-human pedagogy of the Holy Mysteries. In this context man discover 
that is made after the image of God and has the resemblance his Prototype. 
The identification of Christian model in education or the formulation of 
educational ideal represent, from this point of view, more that an outside 
understanding of our nature (after the positivist principles of neo-humanists 
sciences) but is means a definition of educational process in the light of the 
holy work of the Church, beyond any attempt of objectification of her 
teaching. 

The sin is not only a religious concept, unapproachable for the 
maximum of scientific objectivity from the theory of education, but most of 
all an accidental reality, a state of man that is in disagreement with his own 
nature and with God. Therefore, the education has the purpose to heal the 
slipping to the sin, the nonsense of our existence and to redirect our 
existence to the divine-human model of life. The emphasis that Christian 
education puts to the virtue of repentance is based on the Church’s teaching 
about man and his finality can be found, not in the imperative act of 
confession, but in the sign and in the light of divine grace. 
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Introducere 
În cadrul întâlnirilor interconfesionale din perioada modernă şi 
contemporană, s-a ridicat adesea problema raportului ce a existat şi trebuie 
să existe între Evanghelie şi cultură în procesul de răspândire a învăţăturii 
Domnului nostru Iisus Hristos în întreaga lume. Răspunsurile date au fost nu 
de puţine ori contradictorii, ţinând cont atât de natura fiecărei tradiţii 
religioase în parte, cât şi de activitatea misionară a fiecărei confesiuni 
creştine. Tradiţia bimilenară a Bisericii ortodoxe a oferit mereu răspunsuri 
care au ţinut cont atât de învăţătura Fiului lui Dumnezeu întrupat, cât şi de 
tradiţia culturală a fiecărui popor în mijlocul căruia a fost transmisă Vestea 
cea Bună.  
 
Evanghelie şi cultură în cadrul întâlnirilor misionare 
În anul 1910 a avut la Edinburgh (Scoţia) o întâlnire ce avea să rămână în 
istorie cu numele de „Prima Conferinţă misionară”, la care au participat 
reprezentanţi ai Bisericilor protestante. Scopul principal al întâlnirii a fost 
acela de a-i uni pe creştinii din întreaga lume în vederea propovăduirii 
Evangheliei în rândul necreştinilor. La această Conferinţă a fost ridicată o 
întrebare esenţială la care au încercat să răspundă participanţii: Cum trebuie 
să se comporte creştinii cu persoanele ce aparţin altor religii, în contextul 
evanghelizării lumii necreştine? În forma finală a Raportului Comisiei a IV-a, 
care s-a referit la relaţiile dintre creştini şi adepţii altor religii, s-a 
recomandat găsirea unor moduri propice prin care Evanghelia să fie 
propovăduită în mijlocul diferitelor culturi ale lumii necreştine: necesitatea 
unei bune cunoaşteri de către misionari a culturilor şi religiilor necreştine; 

                         
1 Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/S/133255, proiect 
strategic ID 133255 (2014), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. 
2 Cercetător Postdoctoral, Universitatea din Craiova. 
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implicarea voluntară  a unui mare număr de cercetători din diferite domenii 
umaniste în teritoriile în care se propovăduieşte Evanghelia; problemele 
ridicate în munca pe teren trebuie să fie rezolvate prin cercetarea comparată 
a religiilor; liniile de cercetare care au fost deschise trebuie să cheme în 
serviciu un număr însemnat de misionari, care să fie dispuşi să cunoască 
limba şi cultura oamenilor în mijlocul cărora lucrează etc.3 

De-a lungul timpului s-au creionat diferite modele ale felului în care 
Evanghelia şi cultura au interacţionat: de la dezaprobarea diferitelor culturi 
ale popoarelor lumii în care era transmisă Vestea cea Bună (atitudine 
specifică secolului al XIX-lea), trecând prin epoca colonială şi prin 
eliberarea popoarelor (evenimente ce au avut o importantă notă culturală), 
până la încercarea de înţelege şi acceptare a celorlalte culturi şi a rolului lor 
în propovăduirea Evangheliei creştine. Aceste idei au fost discutate la 
Conferinţa misionară de la Bangkok (Thailanda) din anul 1973 (Comisia 
CMB pentru Misiune şi Evanghelism). În Raportul Secţiunii I, intitulat 
Cultură şi identitate, a fost tratată problema transformării şi schimbării 
culturale în contextul evanghelizării lumii. Convertirea nu este specifică 
doar creştinismului, ci şi altor tradiţii religioase. În cazul creştinismului, ea 
se referă la credinţa în Iisus Hristos, la introducerea în comunitatea creştină 
a oricărei persoane, indiferent de tradiţia culturală căreia îi aparţine. 
Creştinii nu trebuie să renunţe la cultura şi la societatea din care provin, 
manifestarea credinţei lor realizându-se în contextul cultural căruia îi 
aparţin. Raportul dintre convertire şi schimbările sociale ce intervin este 
unul complex şi trebuie să fie tratat separat, în funcţie de fiecare persoană în 
parte şi de contextul cultural specific. De asemenea, trebuie ţinut cont de 
faptul că se vorbeşte de cultură, de sub-cultură şi de contra-cultură, ceea ce 
presupune o abordare diferenţiată. Însă, identitatea creştină este în Hristos, 
şi cu El se identifică orice creştin. Dumnezeu este prezent în întreaga creaţie 
şi în fiecare situaţie concretă de viaţă. În acelaşi timp, nu trebuie uitat că în 
Sfânta Scriptură se spune că Duhul Sfânt suflă unde vrea. Credinţa ne 
conduce şi mai profund în procesul transformării noastre şi ne uneşte în 
rugăciunea către Dumnezeu. Biblia este cea care îi uneşte pe toţi în 
înţelegerea lui Dumnezeu, indiferent de tradiţia culturală căreia îi aparţin.4  

Întrebările şi răspunsurile ce au fost ridicate la această Conferinţă au 
ţinut cont de faptul că, în timpul misiunilor creştine între popoarele 
necreştine, se depăşesc graniţele culturale pe care misionarii nu le 

                         
3 A History of the Ecumenical Movement (1517-1948), Volume I, Third Edition, Edited by 
Ruth ROUSE, Stephan Charles NEILL World Council of Churches, Geneva, 1986, p. 354. 
4 The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices, Edited by MICHAEL 
KINNAMON and BRIAN E. COPE, WCC Publications, Geneva, 2002, pp. 354-356. 
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conştientizau de fiecare dată, de aici apărând şi dificultăţile în procesul 
evanghelizării.5  

O altă întâlnire importantă în care a fost abordată problema 
raportului dintre Evanghelie şi cultură a avut loc în anul 1978 la Lausanne 
(Elveţia). În cadrul acestei întâlniri (Congresul internaţional pentru 
evanghelizarea lumii) a avut ca temă principală problema evanghelizării 
lumii întregi, fiind, în acelaşi timp, un răspuns semnificativ la întâlnirea de 
la Bangkok. L Lausanne s-a accentuat ideea că Dumnezeu este Cel ce îi 
uneşte pe toţi, iar Biblia este cea care oferă creştinilor autoritate şi putere. 
De asemenea, se afirmă unicitatea şi universalitatea lui Iisus Hristos, 
Mântuitorul lumii. De aceea Evanghelia trebuie răspândită în întreaga lume, 
prezenţa creştinilor în lume fiind legată de Evanghelie. Deoarece Hristos 
este şi Judecătorul suprem, creştinii au responsabilităţi sociale faţă de cei de 
lângă ei. Pe de altă parte, creştinii trebuie să meargă în societatea necreştină 
şi să propovăduiască pe Domnul Hristos. În misiunea Bisericii, 
evanghelizarea ocupă locul principal. În contextul misiunilor întreprinse în 
lume, misionarii trebuie să ţină cont de cultura celor în mijlocul cărora 
lucrează, având în centru ideea că toate culturile trebuie să fie testate şi 
judecate de Scriptură. Omul fiind creaţia lui Dumnezeu, cultura umană este 
bogată în frumuseţe şi bunătate, dar, deoarece omul a căzut în păcat, 
tradiţiile culturale au păcate şi unele sunt chiar demonice. Scriptura nu 
presupune superioritatea vreunei culturi faţă de alta, ci evaluarea fiecărei 
culturi în funcţie de preceptele morale. Creştinii trebuie să se cureţe pe ei 
pentru a deveni slujitorii altora, pentru ca Scriptura să îmbogăţească cultura 
pentru măreţia lui Dumnezeu. În demersul misionar trebuie să se ţină cont 
de educarea celor ce pleacă în diferite teritorii pentru a răspândi Evanghelia, 
precum şi de faptul că nu de puţine ori s-au iscat conflincte între creştini şi 
reprezentanţii tradiţiilor religioase şi culturale. Întreaga putere pentru 
propovăduire vine de la Duhul Sfânt Care îi însoţeşte pe toţi în demersurile 
lor misionare în aşteptarea Împărăţiei cerurilor.6 

Deşi problema raportului dintre Evanghelie şi cultură a fost ridicată 
încă de la începuturile sec. al XIX-lea, în cadrul Consiliului Mondial al 
Bisericilor – CMB (World Council of Churches – WCC) preocuparea pentru 
rezolvarea acestei dileme este de dată relativ recentă. Problema a fost 
ridicată la a şasea Adunare Generală a CMB de la Vancouver (Canada, 
1983; Iisus Hristos - Viaţa lumii) şi s-a accentuat la a şaptea Adunare de la 
                         
5 GEORGE R. HUNSBERGER, „Gospel and Culture”, în: Dictionary of the Ecumenical 
Movement, Second Edition, Edited by Nicholas Lossky, José Míguez Bonino, John Pobee, 
Tom F. Stransky, Geoffrey Wainwright, Pauline Webb, WCC Publications, Geneva, 2002, 
p. 496. 
6 The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices, pp. 358-364. 
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Canberra (Australia, 1991; Vino, Duhule Sfânt - reînnoieşte întreaga 
creaţie) în contextul referatului prezentat de profesoara coreeană Chung 
Hyun-Kyung, care a trezit numeroase controverse.  

După întâlnirea de la Canberra a fost organizată o altă întâlnire la 
Salvador, Bahia (Brazilia) între 24 noiembrie – 3 decembrie 1996. Tema 
aleasă a fost Chemaţi la o singură speranţă: Evanghelia în diverse culturi. 
Pregătirea a durat mai mulţi ani, întâlnirea fiind precedată de consultări la 
nivel local a unor grupuri de lucru din întreaga lume. În urma acestor 
întâlniri au fost realizate 18 monografii ce tratau interacţiunea dintre 
Evanghelie şi cultură în contexte particulare, lucrări ce au fost folosite ca 
instrumente de lucru pentru întâlnirea din Brazilia. Monografiile au fost 
structurate în jurul câtorva teme esenţiale: mărturisirea autentică în fiecare 
cultură; Evanghelie şi identitate în comunitate; congregaţiile locale în 
societăţile pluraliste; o Evanghelie – mai multe expresii.7  

La întâlnirea de la Salvador s-au creionat unele idei care au fost 
dezbătute şi puse în practică de-a lungul timpului: Evanghelia a fost mereu 
propovăduită ţinând cont de anumite modalităţi culturale umane de a le 
înţelege; Evanghelia a întâlnit mereu culturile Bisericilor în mijlocul cărora 
s-a făcut misiunea; între Evanghelie şi cultură există un dinamism bazat pe 
conversaţie şi pe înţelegerea culturii specifice fiecărui teritoriu. În cele din 
urmă, Evanghelia iluminează şi transformă cultura, în timp ce aceasta este 
iluminată şi transformată de Evanghelie. Astfel, orice cultura este 
revitalizată de Evanghelie, care poate fi propovăduită în cadrul oricărei 
culturi, fără ca vreuna să deţină un loc privilegiat. 
 
Raportului dintre Evanghelie şi cultură din perspectivă ortodoxă 
Pentru a avea un punct de vedere comun cu privire la raportul dintre 
Evanghelie şi cultură ce urma să se discute la Salvador în Brazilia, 
reprezentanţii Bisericilor ortodoxe s-au întâlnit la Addis Ababa (Etiopia) 
între 19-27 ianuarie 1996. Lucrările acestei consultaţii au fost publicate în 
acelaşi an într-un volum împărţit în funcţie de temele abordate: Semnificaţia 
teologică a culturilor, Expresii diverse ale unicei credinţe apostolice – 
provocări contemporane, Mărturisirea ortodoxă în societăţile post-moderne 
şi post-comuniste şi Reflecţie ortodoxă asupra Evangheliei şi culturilor: 
două răspunsuri. Precedate de o Introducere, capitolele se termină cu ideile 
esenţiale cuprinse într-o Concluzie şi cu Raportul final redactat şi aprobat în 
urma întâlnirii.8  

                         
7 GEORGE R. HUNSBERGER, op. cit., p. 496. 
8 Orthodoxy and Cultures. Inter-Orthodox Consultation on Gospel and Cultures, Addis 
Ababa, Ethiopia 19-27 January 1996, Edited by Ioan Sauca, WCC Geneva, 1996. 
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Între cei ce au participat şi au intervenit în cadrul acestei importante 
întâlniri inter-ortodoxe s-au numărat: Pr. Dr. Ioan Sauca, Pr. Dr. Emmanuel 
Clapsis (Evanghelie şi culturi – o perspectivă ortodoxă), Pr. Dr. K.M. 
George Kondothrà (Evanghelie şi cultură – o perspectivă ortodoxă), Pr. Dr. 
Michael J. Oleksa (Evanghelism şi culturi – sincretism şi inculturaţie), Diac. 
Dr. Emil Maher Isak (O credinţă apostolică şi diversele sale expresii – un 
studiu istoric şi teologic), Reverendul Nareg Alemezian (Evanghelia în 
diverse culturi – o perspectivă ortodoxă armeană), Arhiepiscopul 
Crisostomos Moussa M. Salama (Cultura – purtătoare şi obstacol al 
Ortodoxiei evanghelice în Brazilia), Roman Juriga (Provocările 
contemporane pentru Biserica ortodoxă din Cehia şi Slovacia), 
Arhimandritul Daniel Bambang Dwi Byantoro (O credinţă apostolică în 
contextul cultural indonesian), Jaroslaw Charkewicz (Evanghelie şi cultură 
în Biserica ortodoxă poloneză), Prof. Dr. Virgil Cândea (Evanghelia în 
cultura română), Arhimandritul Dimitrios Couchell (Mărturisirea ortodoxă 
în lume), Episcopul Jonah Lwanga (Evanghelie şi cultură în tinerele Biserici 
ortodoxe africane), Pr. Peter E. Gillquist (Provocările misionare ale noilor 
convertiţi la Ortodoxie), Protopresbiterul Prof. Thomas Hopko (Ortodoxia 
în societăţile post-moderne pluraliste), Episcopul Ioann al Belgradului 
(Provocările culturilor post-comuniste pentru misiunea ortodoxă astăzi), 
Prof. Constantin G. Patelos (Mărturisirea ortodoxă în situaţii conflictuale), 
Prof. Ion Bria (Întâlnirea de fiecare zi dintre Evanghelie şi culturi). Din 
partea Bisericii romano-catolice a fost prezent Pr. Jose Luis Bandres (O 
perspectivă romano-catolică), în timp ce Dr. Wout van Laar a prezentat O 
perspectivă protestantă asupra raportului dintre Evanghelie şi cultură. 

În Introducerea pe care a scris-o la volumul ce a adunat contribuţiile 
ortodoxe din întreaga lume aduse la această temă, Pr. Ioan Sauca scotea în 
evidenţă ideea de la care trebuie să pornească orice teolog: „Problema 
întâlnirii dintre Evanghelie şi culturile diverse este la fel de veche ca şi 
creştinismul însuşi. Pentru Biserica ortodoxă în particular, aceasta a fost o 
parte integrală a dezvoltării din punct de vedere istoric a teologiei, liturghiei, 
activităţii misionare şi a etosului său”.9 Încă din ziua Cincizecimii, văzută de 
Părinţii Bisericii ca un revers al episodului cu Turnul Babel, Vestea cea 
Bună a fost propovăduită în limbi diferite şi la naţiuni diferite, întrupându-se 
astfel în culturi diferite. În cadrul întâlnirii dintre Evanghelie şi diferitele 
culturi ale lumii păgâne, acestea din urmă au fost transformate de mesajul 
creştin. Aceasta s-a concretizat în faptul că acelaşi mesaj apostolic a prins 
viaţă şi a fost trăit într-o varietate de culturi şi de expresii liturgice. Aşa s-a 

                         
9 IOAN SAUCA, Introduction, în: Orthodoxy and Cultures. Inter-Orthodox Consultation 
on Gospel and Cultures, p. 1. 
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manifestat geniul Sfinţilor Părinţi care au ştiut să relaţioneze Evanghelia cu 
diferitele culturi ale lumii, folosindu-se de limbile popoarelor pentru a putea 
fi receptată mai uşor. Procesul prin care Evanghelia şi culturile lumii s-au 
întâlnit nu a fost unul lipsit de dificultăţi, atât în ceea ce priveşte 
creştinismul răsăritean, cât şi cel oriental. Aceste probleme au fost dezbătute 
în cadrul Sinoadelor ecumenice în care Sfinţii Părinţi au ştiut să pună în 
valoare fiecare cultură în mijlocul căreia era propovăduit învăţătura 
Domnului nostru Iisus Hristos. În cursul timpului, Ortodoxia a fost 
identificată cu diferitele naţiuni, ea fiind singura protectoare a valorilor 
naţionale şi culturale, precum şi a identităţii personale. În timpurile mai noi, 
odată cu convertirea multor oameni la Ortodoxie în teritorii precum Africa 
şi America, precum şi în contextul globalizării şi pluralismului religios, 
raportul dintre Evanghelie şi cultură trebuie rediscutat şi reinterpretat, fără a 
se abate însă de la tradiţia Sfinţilor Părinţi. 

În Raportul final al întâlnirii de la Addis Ababa, se porneşte de la 
faptul că această consultare din Etiopia, la care au participat atât 
reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Răsăritene, cât şi ai celei Orientale, 
este un pas înainte în rezolvarea unor probleme mult mai adânci, care îşi au 
începuturile în zorii creştinismului. Această întâlnire se doreşte a fi decât 
începutul unor discuţii care vor continua la Salvador, Bahia, în Brazilia şi 
mult după întâlnirea de pe continentul american. După ce se argumentează, 
cu date scripturistice, ideea că nu există nicio identificare anume între 
creştinism şi o anumită cultură în mod special, se arată faptul că în timpurile 
noastre există o apreciere din partea anumitor credincioşi ortodocşi a 
diferitelor realizări pe tărâm cultural, demonstrând faptul că Tradiţia 
ortodoxă poate răspunde creativ şa pluralitatea creaţiei umane şi la diferitele 
tradiţii religioase.10 Momentul Cincizecimii rămâne principalul factor al 
interpretării, din punct de vedere ortodox, al relaţiei dintre Evanghelie şi 
cultură, ca un răspuns divin la evenimentul Turnului Babel, în care limbile 
au fost amestecate. În cadrul noului eveniment al Cincizecimii, limbile lumii 
reprezintă un dar al Duhului Sfânt Care-i uneşte pe toţi în Trupul tainic al 
Domnului – Biserica. În acest context, mărturisirea aceleiaşi credinţe 
apostolice şi săvârşirea Sfintei Euharistii rămân punctele ce-i unesc pe toţi 
în dragoste. Astfel, credinţă adevărată a fost prezentată de Sfinţii Părinţi ca 
fiind „catolică”, adică „de peste tot”, adevărul exprimat în fiecare 
comunitate locală euharistică. Însă aceeaşi credinţă apostolică se poate 
întrupa în contexte culturale diferite şi poate fi sensibilă la nevoile 
contextuale în care este propovăduită. În acest sens, Tradiţia Ortodoxă a 

                         
10 Final Report, în: Orthodoxy and Cultures. Inter-Orthodox Consultation on Gospel and 
Cultures, p. 179. 
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acordat o semnificaţie deosebită continuităţii istorice a Bisericilor locale în 
care se exprimă în mod vizibil credinţa apostolică şi Euharistia.11 Acestea 
două presupun numeroase implicaţii etice, care variază în funcţie de 
contextele în care se trăieşte credinţa adevărată, care nu este numai un 
depozit al trecutului, ci şi un dar  al lui Dumnezeu în vederea realizării 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Astfel, niciun context uman nu este în afara 
preaplinului Împărăţiei lui Dumnezeu.  

În zilele noastre, Evanghelia este propovăduită într-o lume 
multiculturală şi adesea plină de conflicte. În această lume, toate culturile 
tind să fie tratate de pe poziţii egale, aducându-şi fiecare contribuţiile la 
progresul uman în toate sectoarele vieţii. În cele din urmă, se poate constata 
că fiecare cultură are potenţialul de a primi şi de a exprima universalitatea 
lui Dumnezeu, Cel Care Se comunică în comunităţi locale, fiind Acelaşi 
pentru întreaga lume. Bisericile locale trebuie să fie în legătură unele cu 
altele şi să reflecteze asupra faptului că Duhul Sfânt a fost transmis întregii 
lui prin predica apostolică. Astfel, credinţa apostolică trebuie să fie primită, 
înţeleasă şi comunicată tuturor oamenilor, încât diversitatea expresiilor în 
diferitele culturi devine necesară în transmiterea Evangheliei neschimbate.12 
Evanghelia presupune mereu inculturaţia, ea fiind proclamată şi 
manifestându-se în situaţii şi în perioade concrete, adică într-un anume 
context cultural. Orice context cultural poate fi transformat de Evanghelie 
într-o energie extraordinară în drumul spre mântuire. Dea ceea este nevoie 
de o multitudine de forme şi expresii în procesul de propovăduire şi 
mărturisire a lui Hristos Cel veşnic. 

Unitatea tuturor în Hritsos transcede orice diviziune care există în 
istorie, fără a se confunda însă cu uniformitatea, deoarece darurile 
împărtăşite de Duhul Sfânt sunt nenumărate. Există o interdependenţă şi o 
interconexiune între membrii Bisericii, Trupul tainic al Domnului. Toate 
îndatoririle în Biserică sunt d aceeaşi importanţă, astfel încât laicii participă 
împreună cu clerul al viaţa Bisericii. Toate întrebările ridicate în timpul 
nostru îşi găsesc răspuns în Evanghelie şi în Tradiţia Părinţilor dacă se 
doreşte a merge pe urmele autentice ale prezenţei mântuitoare a lui 
Dumnezeu.13 

De-a lungul timpului, pentru anumite popoare Evanghelia a devenit 
centrul vieţii lor, încât toate sectoarele vieţii culturale au fost influenţate de 
credinţa creştină. Evanghelia a inspirat şi a condus creativitatea oamneilor în 
realizarea unor opere remarcabile din punct de vedere cultural. În acelaşi 

                         
11 IBIDEM, p. 182. 
12 IBIDEM, p. 183. 
13 IBIDEM, p. 185. 
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timp, viaţa monastică s-a dezvoltat în aceste teritorii, îmbogăţind 
patrimoniul cultural  cu o lituretaură spitituală deosebită. Inculturaţia a fost 
astfel una dintre cele mai mari contribuţii aduse de tradiţiile ortodoxe 
civilizaţiei din lumea întreagă. Aceasta nu a însemnat niciodată că o anume 
naţie a întruchipat Împărăţia lui Dumnezeu în totalitatea ei, deoarece, atât 
timp cât trăieşte în istorie, omul este supus păcatului manifestat adesea sub 
forma nedreptăţilor sociale. Orice încercare de identificare a Evangheliei cu 
o anumită cultură şi civilizaţie nu este decât o denaturare a adevăratului sens 
al pluralismului cultural, al toleranţei şi al respectului mutual, al unităţii în 
diversitate care este, în cele din urmă, Iubirea lui Dumnezeu. Oriunde apar 
nedreptăţi şi conflicte, Biserica trebuie să urmeze un drum al păcii, 
recunoscând sfinţenia vieţii ca dar al lui Dumnezeu, fără a fi în contradicţie 
cu alte vieţi, ci în dialog, în vederea îmbogăţirii şi creşterii reciproce în 
dragostea Creatorului.14 

După această importantă întâlnire din Etiopia, raportul dintre 
Evanghelie şi cultură, precum şi întrebările ce s-au ridicat, au continuat să 
preocupe Bisericile Ortodoxe în încercarea lor de a răspunde problemelor cu 
care se confruntă omul de azi din teritorii diferite din întreaga lume. Astfel, 
în propovăduirea mesajului evanghelic, creştinii ortodocşi trebuie să ţină 
cont de complexul schimbărilor ce s-au produs în ultima perioada în 
întreaga lume. „Una dintre cele mai mari probleme ale Bisericilor ortodoxe 
în faţa lumii moderne este să înţeleagă ce înseamnă să fi Biserica lui 
Dumnezeu într-o societate pluralistă. Adică, în timp ce bisericile afirmă că 
Biserica există nu doar pentru membrii lor, ci pentru salvarea tuturor, cum 
pot să-şi exercite Bisericile ortodoxe rolul lor transformator într-o lume în 
care diferitele comunităţi religioase, rasiale, etnice şi culturale cer 
recunoaştere publică?”.15  

Dacă se face o analiză asupra felului în care este privită modernitatea 
în diferite tradiţii religioase, se poate observa o diversitate de abordări ce 
pornesc de la acceptarea acesteia fără reţineri până la negarea importanţei ei 
pentru oameni, manifestată în negarea acceptării diversităţii sub toate 
aspectele. În aceste condiţii, dialogul rămâne singura posibilitate de a te face 
cunoscut aproapelui şi de a încerca să-l cunoşti pe acesta cât mai bine. 
„Recunoaşterea faptului că o altă persoană, în ciuda diferenţelor ei, este o 
persoană umană genuină sau că viaţa unei comunităţi este expresia unei 
culturi particulare implică în plus faptul că recunoaştem în celălalt unele 

                         
14 IBIDEM, p. 186. 
15 EMMANUEL CLAPSIS, Orthodoxy in Conversation. Orthodox Ecumenical 
Engagements, WCC Publications, Geneva, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, 
Massachusetts, 2000, p. 127. 
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elemente comune ale umanităţii şi culturii comune”.16 
În contextul multicultural şi plurireligios în care trăim, creştinismul 

este privit cu ostilitate în teritoriile cu populaţie necreştină, în ţările 
democratice este pus la egalitatea cu celelalte religii, în ţările cu tradiţie 
ortodoxă, ce încep să-şi piardă această calitate, se manifestă o nostalgie 
pentru timpurile trecute, iar în teritorii precum Asia şi Africa mediul de 
propovăduire se dovedeşte a fi adesea nefamiliar. „În toate aceste contexte, 
Biserica este provocată să înţeleagă teologic cum situaţiile particulare de 
viaţă şi mărturisire afectează înţelegerea creştină, aplicarea şi proclamarea 
transformatoare a Evangheliei”.17  

În aceste împrejurări, ortodocşii trebuie să ţină cont de raportul 
dintre Evanghelie şi cultura specifică fiecărui teritoriu în care este 
propovăduită Vestea cea bună. „În primul rând, trebuie întreprinse eforturi 
în vederea identificării acelor elemente culturale care sunt compatibile cu 
ortodoxia, pe care comunitatea creştină poate construi o relaţie de 
coexistenţă şi cooperare cu «ceilalţi», sau probabil biserica locală trebuie să 
devină privată şi introvertită, practicând credinţa în linişte şi să aprecieze 
faptul că are libertatea să facă chiar şi asta. În societăţile unde toate 
comunităţile culturale şi grupurile religioase sunt libere să coexiste în pace 
cu «ceilalţi», Ortodoxia poate să critice relativizarea adevărului pe care o 
asemenea structură socială pare să-l adopte, dar trebuie în final să 
recunoască că un stat cu un asemenea tip de structură asigură libertatea care 
este necesară Bisericii şi altor comunităţi religioase şi culturale să existe şi 
să-şi practice credinţele lor”.18 Situaţia diferă în teritoriile în care cultura de 
sorginte ortodoxă este pusă faţă în faţă cu transformările modernităţii şi ale 
pluralismului religios, devenind astfel nostalgică faţă de timpurile trecute. 

În cele din urmă, ţinând cont de aceste aspecte şi de multe altele 
specifice fiecărei zone geografice, culturale şi religioase în parte, „relaţia 
Evangheliei cu diversele culturi ale lumii nu este doar o chestiune pe care 
mişcarea misionară mondială a ridicat-o pentru toate Bisericile creştine; 
este, de asemenea, o problemă pastorală semnificativă aceea că Bisericile 
ortodoxe trebuie să studieze cu grijă felul în care întâmpină provocările 
situaţiilor culturale noi, necesitând vindecarea şi transformând harul 
Evangheliei lui Dumnezeu”.19 Astfel, vestirea învăţăturii Mântuitorului Iisus 

                         
16 IBIDEM, p. 138. 
17 FR. DR. EMMANUEL CLAPSIS, „Gospel and Cultures – an Eastern Orthodox 
Perspective”, în: Orthodoxy and Cultures. Inter-Orthodox Consultation on Gospel and 
Cultures, Addis Ababa, Ethiopia 19-27 January 1996, Edited by IOAN SAUCA, WCC, 
Geneva, Switzerland, 1996, p. 6. 
18 IBIDEM, pp. 6-7. 
19 IBIDEM, p. 7. 
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Hristos către lumea necreştină trebuie să ţină cont de mai multe coordonate: 
creştinii, în relaţie cu adepţii altor religii, trebuie să manifeste o atitudine de 
pace şi iertare; trebuie să ţină cont şi de faptul că, în celelalte religii, se 
găsesc urme ale darurilor cu care Dumnezeu a binecuvântat pe toţi oamenii; 
în înţelegerea raportului cu celelalte religii trebuie să se pornească de la 
chenoza Fiului lui Dumnezeu şi de la cuvintele Sale din Sfintele Scripturi, 
precum şi de scrierile Sfinţilor Părinţi ş.a.  

Pornind de la aceste considerente, Arhiepiscopul Demetrios al 
Americii, analizând locul şi rolul pe care Bisericile ortodoxe îl ocupă în 
lumea contemporană, sublinia faptul că, pentru a nu-şi pierde identitatea, 
creştinii trebuie să cunoască şi să ţină cont de toate aspectele vieţii aşa cum 
sunt trăite în secolul nostru: „Va fi înţelept pentru noi, la începutul 
conversaţiei noastre despre pluralism, să ne oprim un moment şi să 
considerăm contextul în care ne aflăm. Acesta este un exerciţiu necesar: de a 
examina cu cea mai mare seriozitate situaţia prezentă, antecedentele istorice 
şi tendinţele viitoare pentru societatea noastră în ansamblu”.20  

Conceptul de „pluralism” (sub toate formele sale) este strâns legat de 
cel de „globalizare” („mondializare”), reprezentând împreună provocările cu 
care se confruntă lumea noastră. Cercetările au evidenţiat faptul că 
globalizarea are atât efecte pozitive, cât şi negative, în toate domeniile vieţii 
oamenilor: economic, social, politic sau cultural. Între efectele pozitive se 
numără dezvoltarea şi avansarea tehnologică, schimbul intens de mărfuri în 
toate ariile geografice, comunicarea uşoară între oameni, lupta comună 
împotriva nedreptăţilor care ameninţa egalitatea dintre toţi oamenii, 
promovarea la scară mondială a libertăţii şi responsabilităţii umane. Între 
efectele negative se numără decalajul mare între diferite ţări de pe glob, 
prăpastiile economice între state, sărăcia crescândă în anumite teritorii, 
creşterea înfricoşătoare a criminalităţii şi corupţiei, nerespectarea, în 
anumite state, a principiilor democratice de bază, creşterea numărului 
imigranţilor ce a condus la creşterea rasismului şi xenofobiei în multe state. 

Cu toate acestea, prezenţa fenomenului globalizării în toate 
sectoarele vieţii omului nu poate fi negate, iar Biserica trebuie să răspundă 
acestei provocări nu doar scoţând în evidenţă aspectele negative ale 
procesului, ci subliniind valorile pe care acesta le presupune. Lumea 
pluralistă nu este un obstacol pentru Ortodoxie, ci o oportunitate în sensul în 
care Biserica este chemată să-şi mărturisească credinţa proprie pe care a 

                         
20 ARCHIBISHOP DEMETRIOS OF AMERICA, „The Orthodox Churches in a Pluralistic 
World. An Ecumenical Conversation”, în: The Orthodox Churches in a Pluralistic World. 
An Ecumenical Conversation, Edited by EMMANUEL CLEPSIS, WCC Publications, 
Geneva, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts, 2004, p. 4. 
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păstrat-o neştirbită de peste 2000 de ani. 
Pluralismul, prezent în toate sectoarele vieţii umane, „nu este o 

ideologie, nici o nouă teologie universală şi nici relativism. Dimpotrivă, 
pluralismul este un proces dinamic prin care noi ne angajăm cu celălalt în şi 
spre cele mai adânci diferenţe ale noastre”.21 Societatea în care Domnul 
nostru Iisus Hristos a trăit şi în care Sfinţii Apostoli au propovăduit Vestea 
cea bună a fost una pluralistă, cu populaţie mixtă şi cu mai multe limbi de 
circulaţie, cu libertate de mişcare şi cu dreptul de a căuta dreptatea pentru 
toţi. „Ecumenicitatea este în sângele ortodocşilor, care este purificat 
neîncetat de sângele lui Hristos, Izbăvitorul lumii. În locul unei mondializări 
care transformă popoare şi oameni într-o masă utilă doar scopurilor 
economice ale unor oligarhii anonime, trăirea şi viziunea ortodoxă propun şi 
cheamă la efortul pentru o comuniune de iubire. A fi creştin autentic 
înseamnă a crede acolo unde totul pare fără speranţă. Deoarece se sprijină 
pe certitudinea că, în cele din urmă, Altcineva reglează evoluţia universului, 
«Cel ce este şi Cel ce a fost şi Cel ce vine, Cel Atotputernic» (Apocalipsa 1, 
8). A fi creştin autentic înseamnă a trăi cu certitudinea că o comunitate 
mondială de iubire a persoanelor libere este idealul pentru care merită să 
lupţi, înseamnă a acţiona creator în spaţiul propriu dintr-o perspectivă 
mondială şi a răspunde responsabil datoriei concrete, având ca orientare şi 
scop al vieţii Infinitul – pe Dumnezeul Iubirii”.22 

Trăim într-o societate pluralistă şi într-o lume aflată permanent în 
schimbare, în care modelele culturale şi religioase se întrepătrund continuu, 
iar oameni cu idei diferite vieţuiesc împreună în aceleaşi teritorii. În acest 
context, în care dialogul inter-religios este o prioritate pe toate agendele 
întâlnirilor din întreaga lume, creştinii au datoria să urmeze îndemnurile 
Sfântului Apostol Pavel în misiunea lor de a propovădui Evanghelia 
Mântuitorului Iisus Hristos până la marginile pământului: „Deşi sunt liber 
faţă de toţi, m-am făcut rob tuturor, ca să dobândesc pe cei mulţi; cu iudeii 
am fost ca un iudeu, ca să dobândesc pe iudei; cu cei de sub Lege, ca unul 
de sub Lege, ca să dobândesc pe cei de sub Lege; cu cei ce n-au Legea, m-

                         
21 DIANA L. ECK, The Christian Churches and the Plurality of Religious, în: The 
Orthodox Churches in a Pluralistic World. An Ecumenical Conversation, p. 19. 
22 ANASTASIOS YANNOULATOS, Arhiepsicop al Tiranei şi a toată Albania, Profesor al 
Universităţii din Atena, Membru corespondent al Academiei din Atena, Ortodoxia şi 
problemele lumii contemporane, Traducere de Drd. Gabriel Mândrilă, Pr. prof. dr. 
Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2003, p. 237 (ed. eng.:  YANNOULATOS, 
ARCHBISHOP ANASTASIOS, Archbishop of Tirana, Durrës and All Albania, Professor 
Emeritus, University of Ethens, Corresponding Member of the Academy of Athens, Facing 
the World. Orthodox Christian Essays on Global Concerns, Translation by Pavlos 
Gottfried, WCC Publications, Geneva, Switzerland, 2003, p. 199). 
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am făcut ca unul fără lege, deşi nu sunt fără legea lui Dumnezeu, ci având 
legea lui Hristos, ca să dobândesc pe cei ce nu au Legea; cu cei slabi m-am 
făcu slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc; tuturor toate m-am făcut, ca în 
orice chip să mântuiesc pe unii. Dar toate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu 
părtaş la ea” (I Corinteni 9, 19-23). 

Un capitol semnificativ în prezentarea importanţei Triadologiei 
pentru dialogul inter-religios este reprezentat de învăţătura despre Duhul 
Sfânt, Care, la facerea lumii, „Se purta pe deasupra apelor” (Facere 1, 2). El 
este „Duhul sfinţeniei, al puterii, al adevărului, al păcii şi al dreptăţii” 
(Iezechiel 37, 1-14; Galateni 5, 22), Care suflă unde vrea (Ioan 3, 8). Astfel, 
Duhul Sfânt este prezent în lume, împărtăşindu-Se întregii creaţii. „Nimic 
nu poate să limiteze strălucirea Duhului Sfânt. Oriunde este întâlnită iubirea, 
dreptatea, pacea şi celelalte roade ale Sale (Galateni 5, 22), acolo distingem 
urme ale lucrării Sale. Şi se pare că suficiente dintre aceste elemente sunt 
prezente în viaţa multor oameni care aparţin diferitelor religii”.23  

Pornind de la învăţătura despre Duhul Sfânt, trebuie analizate cu 
atenţie şi seriozitate mai multe probleme ce se ivesc în calea dialogului cu 
cei de alte religii. „Desigur, trebuie făcută mai întâi o distincţie în ce 
priveşte lucrarea exclusivă şi inclusivă a Duhului Sfânt. Atitudinea creştină 
faţă de celelalte credinţe şi religii poate fi diferenţiată, dacă socotim 
adevărul lui Dumnezeu redus la limitele istorice ale Bisericii sau dacă 
acceptăm că adevărul Său e tot la fel de liber ca Duhul Său, totdeauna activ 
şi acţionând la toate popoarele”.24 Pnevmatologia trebuie pusă alături de 
Hristologie şi de Triadologie pentru a nu cădea în eroare de a confunda 
învăţătura despre Duhul Sfânt cu alte idei şi concepte străine şi greşite.  

Aceste precizări pot fi puse în legătură cu ceea ce s-a discutat la a 
şaptea Adunarea Generală a CMB de la Canberra din anul 1991, pornind de 
la prezentarea profesoarei Chung Hyun Kyung de la Universitatea din Seul, 
Coreea de Sud. În invocarea pe care a făcut-o la începutul discursului său, 
Chung Hyun Kyung identifica pe Duhul Sfânt cu duhurile lui Agar, al lui 
Urie, al fiicei lui Ieftae, cu cele ale copiilor ucişi de Irod, cu duhul Ioanei 
d’Arc, cu duhurile oamenilor care au murit în cruciade, ale celor omorâţi în 
timpul erei colonialiste, cu duhurile victimelor holocaustului, cu duhurile 
celor de la Hiroshima şi Nagasaki, cu duhurile femeilor coreene ucise în 
timpul celui de al doilea Război mondial, cu ale populaţiei vietnameze ucise 
în timpul războiului, cu duhurile lui Mahatma Ganghi, Steve Biko, Martin 
Luther King Jr., Malcom X, Victor Jara, Oscar Romero şi ale multor femei 
ce au murit în lupta de liberare şi egalitate între oameni, cu duhurile celor 

                         
23 IBIDEM, p. 180 (ed. eng., p. 149). 
24 PR. NICOLAE ACHIMESCU, Religii în dialog, Ed. Trinitas, Iaşi, 2006, p. 32. 
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ucişi la Bhopal şi Cernobâl sau ale celor ucişi în războiul din Pacific sau din 
teritoriile Kwangju, Piaţa Tiananmen şi Lituania. Mai multe decât atât, 
Duhul Sfânt a fost identificat cu duhul ploii, al pământului, al apei, cu duhul 
soldaţilor, civililor şi cu cel al creaturilor marine, cu duhul lui Iisus, torturat 
şi ucis pe cruce. În cele din urmă, Chung Hyun Kyung afirma că ţara sa, 
Coreea, este ţara spiritelor lui Han, realizând astfel o paralelă şi, în acelaşi 
timp, o identificare între Duhul Sfânt şi diferitele spirite tradiţionale.25 

Toate aceste afirmaţii au trezit nemulţumirea mai multor confesiuni 
creştine prezente la Adunarea de la Canberra, între care vocea ortodocşilor a 
fost cea mai autoritară. În textul reprezentantei din Coreea, ortodocşii au 
văzut o renunţare la învăţătura creştină şi o formă periculoasă de sincretism 
religios. Astfel, în răspunsul pe care reprezentanţii Bisericilor ortodoxe l-au 
redactat pornind de la ceea ce s-a întâmplat în timpul Adunării de la 
Canberra, este menţionat faptul că „ortodocşi urmăresc cu interes, dar şi cu 
o anumită nelinişte, evoluţiile Consiliului Mondial al Bisericilor în legătură 
cu extinderea obiectivelor sale în direcţia relaţiei cu alte religii. Ortodocşii 
susţin iniţiativele de dialog, în special cele ce urmăresc promovarea 
relaţiilor de sinceritate, respect reciproc şi cooperare umană cu vecinii de 
alte religii. Când dialogul are loc, creştinii sunt chemaţi să dea mărturie 
despre integritatea credinţei lor. Un dialog autentic implică mari eforturi 
teologice în a explica mesajul creştin în moduri care vorbesc către diferitele 
culturi ale lumii noastre. Toate acestea, oricum, trebuie să aibă la bază 
criteriul teologic care va defini limitele diversităţii. Credinţa biblică în 
Dumnezeu nu trebuie să fie schimbată. Definirea acestor criterii este o 
problemă de studiu teologic şi trebuie să constituie prioritatea CMB în 
vederea lărgirii obiectivelor dorite. Astfel, este un semnal de alarmă faptul 
că ortodocşii au auzit unele prezentări asupra temei acestei adunări. Cu 
referire la tema adunării, ortodocşii încă aşteaptă textele finale. Oricum, ei 
observă că unele persoane tind să afirme cu foarte mare uşurinţă prezenţa 
Duhului Sfânt în multe mişcări şi evoluţii fără discernământ. Ortodocşii 
doresc să sublinieze factorul păcatului şi eroarea care există în fiecare 
acţiune omenească şi separă Duhul Sfânt de acestea. Trebuie să ne ferim de 
tendinţa de a înlocui duhul «particular», duhul lumii sau alte duhuri cu 
Duhul Sfânt Care purcede de la Tatăl şi se odihneşte peste Fiul. Tradiţia 
noastră este bogată în a respecta culturile locale şi naţionale, dar găsim că 
este imposibil să se invoce duhurile «pământului, aerului, apei şi creaturilor 
marine». Pnevmatologia este inseparabilă de Hristologie sau de doctrina 

                         
25 CHUNG HYUN KYUNG, „Come, Holy Spirit – Renew the Whole Creation”, în: The 
Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices, Edited by MICHAEL 
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despre Sfânta Treime mărturisită de Biserică ca bază a revelaţiei divine”.26  
 
Concluzii 
De-a lungul timpului, încercările sub-unităţii din cadrul CMB pentru 
dialogul cu oamenii ce aparţin diferitelor religii, tradiţii şi ideologii, de a 
regândi teologia în contextul pluralismului religios, au întâlnit rezistenţă din 
partea unor confesiuni creştine. Acest impas a fost identificat ca una dintre 
problemele ce are nevoie de clarificare în discuţiile dintre ortodocşi şi 
protestanţi în cadrul CMB, în legătură cu însemnătatea termenului 
„ecumenic”, cu natura şi scopul Consiliului Mondial al Bisericilor şi cu 
implicarea acestuia în dialogul cu reprezentanţii altor religii. În cadrul 
acestor discuţii, la problema raportului dintre Evanghelie şi cultură s-au dat 
diferite răspunsuri, de multe ori contradictorii, fără a se găsi un răspuns care 
să-i mulţumească pe toţi. Reprezentanţii Bisericilor ortodoxe au venit la 
aceste întâlniri cu tradiţia lor veche de peste două mii de ani în care 
Evanghelia s-a întâlnit permanent cu tradiţiile culturale ale popoarelor în 
mijlocul cărora s-a transmis Vestea cea Bună.  

La 7 ianuarie 2000, în Mesajul transmis de la Beethleem, 
Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au subliniat necesitatea dialogului cu cei 
de alte religii şi ideologii, reluând astfel dezideratul convieţuirii paşnice a 
grupurilor şi minorităţilor religioase în teritoriile din întreaga lume, fără a fi 
afectată libertatea de conştiinţă a fiecărei persoane în parte şi apartenenţa 
fiecărui om la naţiunea din care vine: „Privim spre celelalte mari religii, în 
mod deosebit faţă de cele monoteiste ale iudaismului şi islamului, pregătiţi 
să ducem mai departe premisele dialogului cu acestea, pentru realizarea unei 
coexistenţe în pace a tuturor oamenilor... Biserica ortodoxă respinge 
intoleranţa religioasă şi condamnă fanatismul religios, în orice fel aceste 
fenomene ar putea să apară”.27 
 

                         
26 Orthodox Reflections, WCC Assembly, Canberra, 1991, în: The Ecumenical Movement. 
An Anthology of Key Texts and Voices, pp. 237-238. Textul integral semnat de Bisericile 
ortodoxe se găseşte în: Orthodox Visions on Ecumenism. Statements, Messages and Reports 
on the Ecumenical Movement. 1902-1992, Compiled by GENNADIOS LIMOURIS, WCC 
Publications, Geneva, 1994, pp. 177-179. 
27 „Un mesaj de iubire fără discriminare este trimis, din Ierusalim, de către Întâistătătorii 
Bisericilor Ortodoxe”, în: ANASTASSIE (YANNOULATOS) Arhiepiscopul Tiranei şi al 
întregii Albanii, Misiune pe urmele lui Hristos. Studii teologice şi omilii, Traducere din 
limba greacă Diac. Dr. Ştefan L. Toma, Ed. Andreiană, Sibiu, 2013, p. 227.  
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Abstract: The orthodox View on the Relationship between the Gospel and 
the Culture in the Interreligious Dialogue 
In the interfaith meetings of the modern and contemporary period, it was 
often raised the relation/rapport that existed and must exist between the 
Gospel and culture in the process of spreading the teachings of our Lord 
Jesus Christ throughout the world.  

The given answers were not infrequently contradictory, taking in 
account the nature of the religious traditions , and the missionary work of 
every Christian denominations. 

The representatives of the  Orthodox Churches have come to these 
meetings with their old tradition of over two thousand years in which  the 
gospel met constantly  the cultural traditions of peoples among whom the 
good news was transmitted. 
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Concepţia socială a Părintelui Stăniloae  (I) 
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1. Aspecte introductive 
Înţelegerea ortodoxă a existenţei nu evaluează uşor realitatea socială 
modernă. Perspectivele teologice faţă de social, exprimate în Biserica 
Ortodoxă, de la începuturile modernităţii până astăzi, nu s-au alcătuit cu 
lejeritate, fapt cauzat, în primul rând, de faptul că organizarea modernă a 
vieţii sociale, sau tipul societal modern, îşi are originea în spaţii geografice 
neortodoxe, în zone unde mentalităţile spirituale erau/sunt de nuanţă catolică 
ori protestantă. De câteva sute de ani, Bisericile ortodoxe, majoritare în 
ţările din sud-estul european, se confruntă cu şederea în medii sociale care, 
în parte cel puţin, le vor fi întotdeauna, străine. Oricum, până azi, nu s-au 
propus forme de  organizare socială inspirate din realităţile bisericeşti ale 
Ortodoxiei,1 iar formulele de coabitare cu diferitele modele sociale petrecute 
în acest răstimp au fost adesea, dincolo de declaraţii oficiale, exterioare, 
însoţite de stânjeneală reciprocă. Într-un fel, orice formulă socială rămâne 
străină miezului fiinţării bisericeşti, care depăşeşte, firesc, orice social, dar 
manifestările moderne şi postmoderne ale realităţii sociale sunt foarte dificil 
de asumat, în mod real, în ethosul (modul de a fi) ortodox.  

La această dificultate structurală, se adaugă, în spaţiul românesc cel 
puţin, lipsa unei abordări teologice ample şi colective (de dorit, comunitare) 
asupra acestei problematici adânci a existenţei. Pe acest fond, este mai mult 

                         
1 „Paradoxul Ortodoxiei (explică fenomenul părintele Ioan I. Ică jr.) este acela că generosul 
personalism comunitar dialogic aflat în inima tradiţiei ei dogmatice, liturgice şi mistice n-a 
reuşit să devină un ferment activ al reformei societăţilor ortodoxe. Închis în structurile 
verticale ierarhico-mistice imobile şi autosuficiente ale culturii Unului şi epocii 
constantiniene, bizantine şi postbizantine, personalismul ortodox a rămas totat inert şi 
ineficient în planul orizontal al instituţiilor sociale  şi al dinamismului istoric. Dialogul 
personalist-comunitar, deschiderea şi dinamismul lui infinit au devenit astfel un monolog 
ierarhic autoidentitar şi autosuficient, blocat în imobilism şi autarhie”. Cf. IOAN I. ICĂ jr., 
„Biserică, societate, gândire în Răsărit, în Occident şi în Europa de azi”, în vol. Gândirea 
socială a Bisericii, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p.44. 
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decât necesară evaluarea concepţiei sociale pe care a formulat-o de-a lungul 
vieţii Părintele Dumitru Stăniloae, cel care alcătuit cele mai adânci 
conţinuturi în teologia românească. Publicarea recentă a articolelor scrise în 
publicaţia Telegraful Român,2 al cărei redactor responsabil a fost între ani 
1934-1945, dă prilej cercetării mai ample a relaţiei pe care Părintele 
Stăniloae a avut-o cu socialul vremii sale, în cele din urmă, cu istoria trăită. 
Deşi au mare importanţă, provocând importante întrebări şi stârnind mai 
multe câmpuri de cercetat, aceste articole nu dizolvă, totuşi, dilematica 
relaţie pe care Ortodoxia o are de dus cu socialul modern şi postmodern.  

În acest studiu, voi prezenta şi analiza perspectiva socială a 
Părintelui Stăniloae prin prisma următoarelor elemente. Mai întâi, va fi 
vorba despre aplecarea asupra socialului ca firesc al existenţei sale, ca 
frământare însoţitoare de căpătâi. Apoi, voi arăta modul Părintelui Stăniloae 
de a percepe realitatea socială, modul de a gândi asupra acesteia. Urmează 
înţelegerea proprie dată de teologul român socialului, stabilirea structurii 
acestuia, după care, identificarea datelor de tip economic din social. În final, 
se va vorbi despre schimbările şi transformările sociale, împreună cu 
doctrinele aferente. Studiul despre perspectiva asupra realităţii sociale va fi 
urmat, intenţionez, de unul despre modul de conducere a socialului, despre 
politică, despre atitudinea pe care Părintele Stăniloae a avut-o faţă de 
conducătorii politici ai vremii sale, despre durerosul război mondial şi 
despre relaţiile internaţionale. 

    
2. Preocuparea firească, îndatoritoare faţă de socialul vremii sale.  
Aşa cum se va vedea în analiza pe care o încerc, Părintele Stăniloae a fost 
foarte preocupat de socialul vremii sale, a fost cuprins interior de toată 
frământarea contextuală în care şi-a petrecut existenţa. Pe undeva a dus o 
luptă cu istoria, chiar dacă aceasta, cu feţele-i nevăzute şi necunoscute, l-a 
cam învins, în ceea ce priveşte traiectoria pe care avea s-o urmeze şi pe care 
Părintele Stăniloae nu avea să i-o prevadă. Dar, important, prin atitudini şi 
poziţionări analitice (unele surprinzătoare) a slujit istoria, n-a stat departe de 
provocările ei. Înţelegerile sale teologice, extrem de unitare de-a lungul 
vieţii, le-a interferat în permanenţă cu realităţi istorice, chiar dacă, uneori, le 
vedea pe acestea mai mult în proiecţie transformatoare şi mai puţin în chiar 
datele lor, foarte concrete, de manifestare. Citind aceste articole, ferindu-mă 
de cuvinte mari totodată, mi se pare, totuşi, fabuloasă relaţia pe care 
Părintele Stăniloae a avut-o cu istoria, tocmai prin înţelegerile teologice pe 

                         
2 DUMITRU STĂNILOAE, Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în „Telegraful 
român”, ediţie îngrijită, introducere şi note de Ion-Dragoş Vlădescu, Ed. Basilica a 
Patriarhiei Române, Bucureşti, 2012. 
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care permanent le căuta în reflecţia asupra desfăşurării istorice a vremii 
trăite.  

Chiar dacă evenimentele şi fenomenele sociale ale vremii erau grele 
şi foarte problematice, căci ne referim la deceniile patru şi cinci ale 
perioadei interbelice, pline în dramatice desfăşurări, Părintele Stăniloae nu 
s-a izolat de toate acestea. Nu a cultivat un mod existenţial al cărturarului 
retras în actele sale livreşti, dezamăgit de relativismul şi finitudinea 
supărătoare ale lucrurilor pământeşti. A gândit frământat la problemele 
grave ale timpului său, poziţionându-se permanent faţă de ele, chiar dacă, 
evaluând acum lucrurile, unele atitudini şi exprimări ni se par cel puţin 
curioase. Dar, aşa cum voi încerca să arăt, există o explicaţie teologică a 
poziţionărilor sale.  

„A trăi în timp, spunea, înseamnă a fi cu privirea spre îndatoririle 
sociale ale fiecărei clipe, a privi spre semenii tăi şi a te manifesta către ei în 
fapte de iubire. Numai trăirea în timp îţi deschide deci porţile veşnice. Şi cu 
cât sunt greutăţile unui timp mai mari, cu atât faptele noastre de iubire sunt 
mai bine venite, iar producerea lor vădeşte o mai puternică deschidere a 
sufletului nostru, potrivit căreia şi fericirea ce vom fi în stare s-o gustăm în 
viaţa de veci va fi mai mare”.3  

Se înţelege din aceste cuvinte că tânjirea firească după veşnicie, ca 
sens structural al fiinţării umane nu se însoţeşte cu dispreţ faţă de istoria 
trăită, cu detaşarea de frământările sociale ale vremii, oricât de grele ar fi 
acestea. Evident, solidaritatea cu problematica timpului nu înseamnă 
acomodare şi însoţire cu duhul predominant al vremii, mai ales când acesta 
presupune separare de Dumnezeu. Lucrurile exterioare ale vieţii, 
conţinuturile pământeşti fireşti, ca părţi inerente ale condiţiei umane se 
depăşesc, în traiectoria existenţială deplină, întru veşnicie, prin asumarea lor 
din interior, nicidecum prin negarea lor.  Înseamnă supunere „sub legile 
esenţiale ale vieţii, nu sub legile accesorii (acomodaţionismul la care mă 
refeream, n.n.), secundare, derivate din păcat, ale ei. Aceste legi sunt 
condiţiile necesare pentru desăvârşirea tuturor fiinţelor în afară de Cel ce 
este Absolut. Numai încadrându-le în ele, în interiorul lor, le putem depăşi. 
Ele nu pot fi învinse din exterior, ci numai din interior. Numai din mijlocul 
lor te poţi ridica în sus, dar nu pe laturile lor. Cine caută să saboteze prin 
negaţie sau prin violenţă ordinea vieţii, acela n-o poate depăşi, ci e strivit 
până la urmă de ea. Anarhismul şi misticismul forţat şi dezordonat nu te duc 
în sus, ci la alterări grave ale resorturilor fiinţei tale. Cine se sileşte să 

                         
3 DUMITRU STĂNILOAE, „În pragul anului 1940”, în  Cultură şi duhovnicie..., vol. 2, 
p. 541. 
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smulgă din fiinţa sa legile eterne ale vieţii reuşeşte să se deformeze, să cadă 
din plenitudinea normală a vieţii”.4  

Aplecarea cu entuziasm asupra socialului frământat al vremii sale 
avea, ca întemeiere, înţelegerea teologică deplină a vieţii, cu străbaterea în 
asumare a celor de aici, prin apartenenţa crescândă, în ridicare, la 
conţinuturile veşniciei. Părintele Stăniloae nicicând nu şi-a rupt 
teologhisirea sa de realităţile vii, în petrecere, ale propriei persoane, ale 
celorlalţi, ale socialului contemporan. A încercat mereu relaţionarea 
gândului său teologic cu viul vieţii în mişcare, în petrecere.  

 
2. Modul de a gândi socialul  
Firesc, Părintele Stăniloae n-a gândit socialul prin intermediul vreunei 
doctrine anume despre realitatea socială, chiar dacă s-a simţit mai apropiat 
de anumiţi gânditori ori teoreticieni ai socialului. Înţelegerea sa a fost una 
teologică, adică nu vedea desfăşurarea socială în afara relaţiei cu Dumnezeu. 
Mai mult, considera necesară cunoaşterea diferitelor doctrine sociale, pentru 
a se putea face distincţia faţă de perspectiva teologică asupra lucrurilor 
petrecute în social. La acest act interior îi îndemna şi pe preoţi, spre 
exemplu, care trebuie să fie mai mult decât iniţiaţi în teoriile sociale ale 
vremii: „Preotul trebuie să cunoască perfect doctrinele sociale şi să fie în 
stare să le combată când sunt ostile creştinismului”.5  

Deşi voi dezvolta puţin mai jos, trebuie să spun că Părintele 
Stăniloae nu voia să recunoască drept conţinut în creştere componenta 
economică de factură liberală a socialului românesc. Înţelegerea socială pe 
care o dobândea ţinea cont de toate feţele socialului, dar elementele în pline 
dezvoltare ale tipului liberal de alcătuire a realităţii economice îi erau de 
neacceptat. De aceea, înţelegerea sa socială era oarecum normativă, 
proiectând în permanenţă un tip social dorit şi care corespundea, credea 
dânsul, cu propria înţelegere teologică a existenţei (şi sociale). Respingea 
conţinuturile liberale – repet, în plină dezvoltare – ale economiei vremii, 
supradimensionând, în schimb, componenta arhaic-ţărănească. Pe undeva, 
se poate spune că înţelegerea sa socială nu era deplină, integrală, refuzând 
închegărilor de tip liberal din economie (comerţ şi industrie, spre exemplu) 
dimensiunile în plină creştere şi, mai ales, dorind foarte mult un viitor 
limitat acestor părţi din realitatea economico-socială. Refuzul 
componentelor liberale şi a doctrinelor însoţitoare îi dădea o înţelegere 

                         
4 DUMITRU STĂNILOAE, „În pragul noului an”, în Cultură şi duhovnicie... vol. 1, 
p. 749-750. 
5 DUMITRU STĂNILOAE, „Suferinţele tagmei preoţeşti”, în Cultură şi duhovnicie..., vol. 1, 
p. 803. 
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trunchiată a integralităţii socialului şi, prin asta, o neasumare completă a 
socialului. Repet, acum insist doar asupra modului de formare a actului 
interior de gândire şi înţelegere asupra socialului. Evident, era teologic acest 
act, dar nu îmbrăţişa integralitatea în desfăşurare a realităţii sociale.  

De altfel, Părintele Stăniloae a acordat credit capacităţilor 
doctrinelor sociale de a influenţa efectiv procesele sociale, nu doar de a 
asigura acestora, proceselor şi fenomenelor sociale, rolul de îmbrăcăminte 
ideologică.  Spre deosebire de Ştefan Zeletin, spre exemplu, care explica 
apariţia şi dezvoltarea conţinuturilor burgheze în economia românească a 
secolului al XIX-lea prin certe date şi procese istorice internaţionale şi 
interne,6 Părintele Stăniloae sublinia influenţa primă şi nefastă a ideilor 
culturale europene moderne, dominate de individualism şi materialism, 
asupra poporului român, lipsit anterior de contact amplu cu elementele 
culturale europene. Deplângea momentul în care se produce interferenţa mai 
largă între poporul român şi culturalitatea apuseană, tocmai când aceasta era 
dominată de ateism şi individualism. N-a fost folositoare românilor, credea 
Părintele Stăniloae perioada în care au contactat, preluând şi imitând, 
conţinuturile majore ale culturii (şi sociale) apusene. Mai mult, acestor 
interferenţe le-a stabilit şi generarea unor fenomene sociale (liberalismul, 
spre exemplu) străine de spiritul etnic predominant între români. Prin asta 
deplângea noua paradigmă de înţelegere a socialului, una datorată unei 
întemeieri culturale străine.  

„Criza de care am suferit noi mai mult decât oricare alt neam în 
timpurile aşa-zis moderne a fost o criză de cultură, o criză datorată greşitei 
noastre orientări culturale. Neam cu viaţă patriarhală până de curând, am 
avut nenorocirea să facem primii paşi în cultură într-o vreme în care aceasta 
străbătea etapa cea mai raţionalistă, mai materialistă, mai individualistă. (...) 
Cu alte cuvinte, noi am luat primul contact cu o cultură de mari amplitudini, 
prin legătura noastră cu produsele intelectuale franceze, într-o vreme când 
cultura franceză trecea prin faza ateistă şi amoralistă. De aceea, pe câtă 
vreme în viaţa poporului francez această etapă culturală n-a însemnat decât 
un episod intelectual în filmul în continuă desfăşurare a unei culturi, la noi 
n-a rămas numai în domeniul teoretic, ca o oarecare teorie prin care se 
încearcă explicarea existenţei şi din altă parte, ci a pătruns în inima noastră, 
a coborât din colţurile minţii, care face teorii, în adâncul fiinţei noastre, 
determinându-ne întreaga comportare. Am devenit ateişti şi amoralişti, aşa 

                         
6 ŞTEFAN ZELETIN, Burghezia română, Ed. Minerva, Bucureşti, 2008. 
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cum n-au devenit francezii, măcar că formulau în cărţi şi conferinţe aceste 
teorii”.7  

Este un adevăr aici, în textul Părintelui Stăniloae, referitor la modul 
în care şi-au însuşit ideile culturale şi, implicit, sociale şi politice, tinerii 
români aflaţi la studii în Europa occidentală. Subiectul este mai larg şi a 
constituit un capitole aparte ale culturii române, cunoscut sub denumirea 
conflictului între protocronism şi sincronism. Dar, cu referire strictă la 
poziţionarea Părintelui Stăniloae, într-adevăr lipsa unei întemeieri culturale 
şi sociale mai adânci, probă de scăzut realism sociologic în cele din urmă, a 
permis preluarea infantilă, şi falsă totodată, a ideilor culturale şi sociale 
apusene, inadaptabile la profunzimile spiritului autohton. N-au fost nici 
realism, nici inteligenţă în procesul de adoptare a conţinuturilor ideatice şi 
sociale vest europene. În foarte multe trăsături, procesul este valabil şi în 
vremea noastră, iar dificultatea asumării bisericeşti ortodoxe, nu doar 
declarative, a modernităţii sociale are strânsă legătură cu acest proces. 
(Astăzi, spre exemplu, în România se caută, cel puţin la nivel legislativ şi 
social instituţional, însuşirea valorilor culturale, politice şi economico-
sociale europene, factorii politici angajându-se la asta şi prin obligaţiile 
asumate în procesul de aderare la structurile europene. Dar, în acest timp, 
economia europeană – apuseană, în general – este structurată printr-un 
model economic al excesivităţii consumului, al banului iluzoriu, al 
predominanţei speculaţiei financiare, iar valorile sociale promovate în 
numele doctrinei drepturilor omului propun mari fărădelegi în faţa lui 
Dumnezeu, cum ar fi legiferarea căsătoriei între persoane de acelaşi gen. 
Deci, o perioadă total nefastă de însuşire a valorilor socio-culturale 
apusene.) 

De aceea, spune Părintele Stăniloae, ar fi fost benefică mai multă 
maturitate spirituală şi culturală în actul de interferenţă cu elementele 
culturale apusene. Ar fi permis păstrarea identităţii şi, prin asta, o fiinţare 
socială mai sănătoasă, mai bogată spiritual, aşa cum s-ar fi petrecut 
lucrurile, spre exemplu, în spiritul iudaic. 

 „Într-o situaţie şi mai imună faţă de microbii cu care operează spre 
răul altora, se află spiritul iudaic, care s-a consolidat în cei patru mii de ani 
de viaţă intelectuală în forme şi concepţii fundamentale din care nu poate fi 
deviat. Aşa se explică de ce evreimea jonglează cu cele mai dizolvante idei 
sociale, care duc prăpădul în sânul tuturor popoarelor care nu ridică dig de 
apărare împotriva lor, dar ei rămân neatinşi. Ei vehiculează microbul 
individualismului şi ai internaţionalismului rămânând cel mai solidar neam 

                         
7 DUMITRU STĂNILOAE, „Studenţimea universitară în rândurile FOR-ului”, în Cultură 
şi duhovnicie..., vol. 2, p. 160-161. 
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de pe lume, ei discreditează instituţia căsătoriei şi a procreării legale de 
prunci, rămânând cei mai familişti oameni, ei propagă necredinţa rămânând 
cei mai habotnici credincioşi”.8  

Zăbovind asupra procesului interior de percepere şi înţelegere a 
socialului, se remarcă la Părintele Stăniloae semnalarea unui salt 
antropologic caracteristic, totuşi, modernităţii. Modernitatea aduce 
întrebarea (asupra) socialului la nivelul tuturor, indiferent de starea 
economică şi socială avută. Face parte din mai larga interogare umană, care 
erupe în modernitate. Iar aici Părintele Stăniloae vede un fenomen pozitiv. 
Nu e rău că omul începe să-şi cerceteze existenţa personală şi, mai nou, pe 
cea socială. Este un plus antropologic manifestat în modernitate.  

 „Înainte omul era o realitate mai  mult sau mai puţin adormită. Insul 
se mulţumea cu destinul unui fir de praf pierdut în pulberea istoriei. Afară 
de câteva zeci de mii de inşi, miliardele de oameni n-aveau pretenţia de-a fi 
luaţi în seamă, fiind împăcaţi cu anonimatul, cu soarta de salahori industriali 
indistincţi la operele istoriei, pe care îşi scriau numele de autor doar câţiva. 
Inegalitatea în cinste şi în împărtăşirea de bunurile lumii era primită de ei ca 
o stare de destin, asupra căreia nici nu trebuia să gândească. (...) Astăzi 
realitatea om a izbucnit din închisoarea ei de modestie şi, cu o pasionată şi 
tulburătoare străduinţă, sfărâmă toate aranjamentele comode, clădite fără 
observarea omului, silindu-ne să ne dăm seama că în fiecare fiinţă 
mişcătoare cu chip de om este o taină, o pretenţie îndreptată asupra noastră, 
o realitate adâncă, negrăit de importantă şi de hotărâtoare”.9  

Saltul acesta de percepere socio-antropologică, a omului despre sine 
şi despre lumea sa socială, dar şi a celui situat socialmente superior faţă de 
celălalt, aflat într-o poziţie inferioară, s-a produs din rânduială 
dumnezeiască, spune Părintele Stăniloae:  

„Este aici şi ceva pozitiv. Este parcă şi mâna lui Dumnezeu, care ne 
ridică pe o nouă treaptă de înţelegere şi de propagare a vredniciilor noastre. 
(...) Dumnezeu ne-a înălţat la noi vederi în privinţa omului şi ne cere un nou 
examen al capacităţii noastre. Dar aceasta nu este altceva decât voinţa lui 
Dumnezeu de a ne ridica la o nouă treaptă etică”.10  

Este drept, Părintele Stăniloae a evaluat drept pozitivă, din 
modernitate, doar această interogare asupra existenţei sociale, şi a existenţei 
în general, neacceptând, însă, şi expunerile doctrinare moderne ori 

                         
8 IBIDEM, p. 162. 
9 DUMITRU STĂNILOAE, „Iisus Hristos şi problema socială, în Cultură şi duhovnicie..., 
p. 868-869. 
10 IBIDEM, p. 870. 
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construcţiile sociale izvorâte din acestea, aspect ce va fi analizat în părţile 
următoare ale studiului.  

 
Abstract: The Social Conception of Father Stăniloae (I) – the Perception 
of the Social Reality – 
The social conception of Father Dumitru Staniloae lies in the larger 
framework of his whole theology. He described a kind of social fonded on 
his theology even that some issues of the very concrete history were 
opposite of this thinking. Nevertheless, for an orthodox understanding of the 
modern social realities, the vision of Father Staniloae constitues an 
important statement in forming it. 
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1. Preliminarii 
Termenul principiu îşi are originea în limba latină (prīncipium, -iī n., 
început, comandament), în Dreptul canonic ortodox acest termen desemnând 
acea lege de bază, normă generală, temei sau fundamentul pe temelia căruia 
se elaborează sau emit canoanele sau legile bisericeşti pentru organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Bisericii. Principiile canonice fundamentale de 
organizare şi conducere a Bisericii, fiind idei călăuzitoare sau fundamentul 
normelor juridice concrete, a canoanelor, reprezintă sursa materială, fiind 
izvorul conţinutului acestor norme de drept în Biserică, atât pentru cele 
scrise, cât şi pentru cele nescrise. Aceste principii se numesc fundamentale, 
în mod expres, întrucât ele au fost rânduite în lumina învăţăturii 
Mântuitorului Hristos, regăsindu-se la baza organizării şi conducerii 
bisericeşti, alături de dogme şi de preceptele morale, iar canonice întrucât 
după o practică îndelungată ele au primit expresie în textul canoanelor 
devenite generale şi obligatorii în viaţa Bisericii prin opera Sinoadelor 
ecumenice.2 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 IORGU D. IVAN, „Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi 
administraţie, pentru unitatea Bisericii”, în: Mitropolia Moldovei şi Sucevei nr. 3-4/1969, 
p. 155; Vezi şi LIVIU STAN, „Despre principiile canonice fundamentale ale Ortodoxiei”, în: 
Biserica şi Dreptul. Studii de Drept Canonic Ortodox. Principiile Dreptului Canonic Ortodox, 
vol. coord. de Pr. conf. dr. Irimie Marga, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012; IORGU D. IVAN, 
„Etnosul – neamul -, temei divin şi principiu fundamental canonic al autocefaliei 
bisericeşti”, în: Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1987; IOAN N. FLOCA, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie 
bisericească, vol. I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1990; IOAN N. FLOCA, „Bazele canonice ale 
organizării şi funcţionării Bisericii Ortodoxe Române”, în Centenarul autocefaliei Bisericii 
Ortodoxe Române 1885-1985, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987; NICOLAE V. DURĂ, 
„Principiile canonice, fundamentale, de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe şi 
reflectarea lor în legislaţia Bisericii Ortodoxe Române”, în: Sfântul Apostol Andrei nr. 
5/2001; VLASSIOS I. PHIDAS, Droit canon. Une perspective orthodoxe, Centre Orthodoxe 
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Într-adevăr, Dreptul, încă din cele mai vechi timpuri, a fost privit fie ca 
drept nescris, fie ca drept scris, cuprinzând legi nescrise (cutume, obiceiul 
de drept, dreptul cutumiar sau dreptul consuetudinar) sau scrise, toate 
acestea având la bază principii canonice consacrate în Tradiţia canonică a 
Bisericii, în viaţa ei practică şi care au primit expresie ulterior, în chip 
pozitiv, în textul normelor de drept în Biserică. Astfel, în sens strict, Dreptul 
canonic cuprinde principii canonice şi canoane (norme canonice de cuprins 
diferit) regăsite în Syntagma sau în Nomocanonul în XIV Titluri din timpul 
patriarhului Fotie (883), devenit Colecţie oficială de canoane la Sinodul 
endemic de la Constantinopol din anul 920. 

Aşadar, principiile canonice care stau la baza organizării şi 
conducerii Bisericii constituie acele fundamente sau norme generale pe care 
se construieşte întregul proces legislativ, ca parte sau funcţiune a puterii 
jurisdicţionale a Bisericii, fiind deci baza elaborării normelor de drept sau a 
canoanelor. De fapt, aceste principii canonice au primit expresie în textul 
Sfintelor Canoane, confirmate ca generale şi obligatorii de autoritatea 
supremă a Sinodului ecumenic, regăsindu-se, de exemplu, în textul 
canonului 34 apostolic, chintesenţa acestora sau punerea laolaltă a celor mai 
importante dintre ele. Principiile canonice se bucură de o importanţă 
fundamentală în iconomia Dreptului canonic ortodox, întrucât ele constituie 
substanţa sau temeiul normelor de drept ale Bisericii. Acestea sunt 
întotdeauna în acord cu dreapta credinţă a Bisericii, cu învăţătura ei 
dogmatică şi cu normele sale religios-morale, întrucât ele însele derivă din 
Revelaţia divină, fiind în conformitate cu voinţa divină şi deci fără a afecta 

                                                               
du Patriarcat Œcuménique, Chambésy-Genève, 1998; GRIGORIOS D. PAPATHOMAS, Essais 
de Droit canonique orthodoxe, Firenze, Università degli Studi di Firenze/Facoltà di Scienze 
Politiche „Cesare Alfieri” (coll. Seminario di Storia delle istituzioni religiose e relazioni tra 
Stato e Chiesa-Reprint Series, nr. 38), IV/2005; IRIMIE MARGA, „Mitropolitul Andrei 
Şaguna, om providenţial în istoria dreptului Bisericii şi a naţiunii române”, în: Acta 
Universitatis Lucian Blaga – Iurisprudentia nr. 1-2/2004; IDEM, „Mitropolitul Andrei 
Şaguna, canonist şi organizator bisericesc”, în: Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, <Păstorul cel 
bun> al Ardealului, Editura Andreiana, Sibiu, 2012; IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, 
„The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox 
Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical Contribution”, în: The Place of 
Canonical Principles in the Organization and Working of Autocephalous Orthodox 
Churches, Arad, 2008; IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, „Personalitatea 
Mitropolitului-Canonist Andrei Şaguna şi lucrările sistematice de Drept Canonic. 
Compendiul de Drept Canonic la 140 de ani de la apariţie -1868-2008-” , în: Mitropolia 
Olteniei nr. 9-12/2009; HIEROMOINE PIERRE, „Notes d’Ecclésiologie Orthodoxe. 
Le Patriarche Oecuménique et les Eglises Orthodoxes Autocéphales”, în: Irenikon, t. X, 
nr. 6/1933.  
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sau altera în vreun fel natura sau scopul Bisericii.3 Respectarea fidelă a 
principiilor canonice, a legislaţiei canonice şi a rânduielilor bisericeşti nu 
poate fi motiv de a considera aceasta un obstacol în calea reînnoirii, a 
progresului şi a dezvoltării vieţii religioase.4 Nu se poate face referire numai 
la aspectele exterioare ale vieţii bisericeşti pentru a susţine astfel de teorii, ci 
trebuie avut în vedere faptul că esenţa sau conţinutul Ortodoxiei ecumenice 
rezidă în propria învăţătură de credinţă a Bisericii şi în principiile canonice 
pentru organizarea şi conducerea ei.   

Deşi toate principiile canonice fundamentale, prin aplicarea lor 
corectă, după legislaţia şi doctrina canonică, deci prin corecta lor 
interpretare validată în timp chiar şi prin tradiţie (obiceiul de drept), 
contribuie esenţial la păstrarea unităţii Ortodoxiei ecumenice, ca unitate 
dogmatică, cultică şi canonică, totuşi nu toate principiile sunt expresii 
directe ale unor adevăruri revelate. Unele au apărut în viaţa Bisericii după 
nevoile practice, pastorale, la un anumit moment, în anumite condiţii 
obiective, materiale, fiind apoi consacrate şi legitimate prin uz în 
organizarea bisericească şi în funcţionarea Bisericii, având strict un 
fundament juridic-canonic. Altele au atât un fundament dogmatic, cât şi 
unul juridic-canonic.5 
 
2. Principiile canonice fundamentale şi tratarea lor metodică,  
sistematico-ştiinţifică în Dreptul canonic al Bisericii noastre  
Canonistul ortodox român, Părintele Profesor Liviu Stan, a distins după 
conţinutul lor între principii cu fond dogmatic şi juridic-canonic şi principii 
cu fond numai juridic-canonic. Astfel, după canonistul Liviu Stan, 
principiile canonice din prima categorie sunt: principiul eclesiologic-
instituţional; principiul organic sau constituţional bisericesc; principiul 
ecumenicităţii; principiul ierarhic; principiul sinodal; principiul iconomiei; 
principiul autonomiei externe şi principiul loialităţii faţă de stat (principiul 
legalităţii sau al îndatoririi Bisericii de a respecta legislaţia de stat în 
graniţele suveranităţii statului). Aceste principii din prima categorie sunt 
privite ca exprimări în forme juridic-canonice ale conţinutului învăţăturilor 
de credinţă ale Bisericii cu aplicare în organizarea vieţii bisericeşti. Din a 

                         
3 A se vedea detaliat NICOLAE V. DURĂ, „Principiile canonice, fundamentale, de 
organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe şi reflectarea lor în legislaţia Bisericii 
Ortodoxe Române”, în: Sfântul Apostol Andrei nr. 5/2001, p. 129-140. 
4 LIVIU STAN, „Despre principiile canonice fundamentale ale Ortodoxiei”, în: Biserica şi 
Dreptul. Studii de Drept Canonic Ortodox. Principiile Dreptului Canonic Ortodox, vol. 
coord. de Pr. Conf. Dr. Irimie Marga, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, p. 5. 
5 IOAN N. FLOCA, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1990, p. 191-206. 
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doua categorie fac parte numai patru principii: principiul autocefaliei; 
principiul autonomiei interne; principiul nomocanonic şi principiul teritorial. 
Principiile canonice din această a doua categorie, cu fond juridic-canonic, 
sunt exprimări ale modului în care Biserica şi-a adoptat şi a organizat în 
timp propriile structuri prin care au fost reglementate legăturile între 
Bisericile locale, iar mai apoi relaţiile externe bisericeşti cu instituţii 
dinafara Bisericii, inclusiv cu statul.6 Aceste principii canonice pot fi 
sistematizate şi în alte moduri, însă trebuie să se aibă în vedere conţinutul 
lor, sfera de aplicare şi ethosul ortodox căruia i se dă expresie.  

Însă, cu siguranţă că există mai multe principii canonice care au stat 
la baza organizării şi conducerii primelor comunităţi de creştini, unele fiind 
confirmate în textul canoanele, altele prin practica îndelungată a Bisericii. 
De aceea, unii canonişti tratează în lucrările lor sistematice de Drept canonic 
ortodox mai multe sau mai puţine astfel de principii canonice, unele dintre 
principii fiind tratate separat, altele în strânsă legătură cu alte principii 
canonice. Spre exemplificare, la canonistul Liviu Stan regăsim principiile 
canonice eclesiologic-instituţional, principiul ecumenicităţii sau principiul 
legalităţii sau al loialităţii7 (nu în sens de supunere a Bisericii faţă de stat, 

                         
6 LIVIU STAN, „Despre principiile canonice fundamentale ale Ortodoxiei”, p. 6. 
7 Acest principiu mai poate fi numit şi principiul dreptului de control al Statului, trebuind 
să precizăm aici că prin acest control nu s-a înţeles niciodată din perspectivă bisericească o 
supunere a Bisericii faţă de stat, ci îndatorirea Bisericii de a respecta legislaţia de stat în 
graniţele căruia se organizează şi funcţionează (cf. Ioan XVIII, 36; Matei XXII, 21). Acest 
drept al statului a fost înţeles ca interes legitim manifestat de stat pentru cunoaşterea şi 
monitorizarea tuturor organizaţiilor asociative care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
său, inclusiv a celor religioase, în scopul garanţiei privind ordinea şi siguranţa naţională. 
Orice cult religios şi orice organizaţie, grupare sau asociaţie religioasă funcţionează cu 
acordul statului, în măsura în care propriile lor statute de organizare şi funcţionare nu 
afectează în vreun fel Constituţia sau legislaţia internă de stat. Într-adevăr, statul nu are 
competenţă şi nici nu poate avea o astfel de competenţă sau drept de control asupra 
chestiunilor interne ale Bisericii, privind învăţătura de credinţă, normele religios-morale sau 
organizarea şi conducerea sa canonică, toate acestea fiind de competenţa organismelor 
sinodale sau individuale de conducere bisericească în virtutea autonomiei Bisericii (a se 
vedea IORGU D. IVAN, „Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi 
administraţie, pentru unitatea Bisericii”, p. 164-165). Cert este faptul că acest principiu a 
fost folosit în mod abuziv în timpul regimului comunist. Astăzi, în România, Legea nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor prevede prin art. 8: 
„(1) Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. Ele se organizează şi 
funcţionează în baza prevederilor constituţionale şi ale prezentei legi, în mod autonom, 
potrivit propriilor statute sau coduri canonice”. Astfel, se recunoaşte autonomia cultelor 
religioase recunoscute în raport cu statul, iar Noul Statut pentru organizarea şi funcţionarea 
Bisericii Ortodoxe Române reglementează în mod expres autonomia Bisericii faţă de stat, 
precum şi relaţiile de dialog şi de cooperare cu statul: „Art. 4 (1) Biserica Ortodoxă 
Română este autonomă faţă de Stat şi faţă de alte instituţii. (2) Biserica Ortodoxă Română 
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având în vedere autonomia Bisericii în raport cu statul). Principiul 
eclesiologic-instituţional, amintit de canonistul Liviu Stan, arată caracterul 
de instituţie, deci văzut, al Bisericii şi rezidă în legislaţia ei canonică şi în 
cultul divin public. Părintele Profesor Ioan Floca nu tratează principiul 
ecumenicităţii, iar canonistul Iorgu Ivan aduce în prim plan principiul etnic,8 
ca principiu canonic aparte care fundamentează organizarea şi conducerea 
autocefală a Bisericilor şi dreptul de jurisdicţie al acestora asupra propriilor 
Diaspore.9  

                                                               
stabileşte relaţii de dialog şi cooperare cu Statul şi cu diferite instituţii pentru împlinirea 
misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, educaţionale şi social-filantropice”. Se poate 
constata că Legea cultelor nr. 489/2006, cât şi statutele cultelor nu menţionează dreptul de 
control, acesta fiind înţeles în sens de supunere sau de nerespectare a autonomiei faţă de 
stat, însă un astfel de principiu (al loialităţii faţă de stat) trebuie înţeles în sens de legalitate 
sau de obligativitate de a respecta legea fundamentală a ţării, Constituţia, dar şi celelalte 
legi interne ale statului, atât cultele religioase, ca persoane juridice, cât şi în raporturile 
dintre oameni şi dintre grupurile de oameni (IOAN N. FLOCA, Drept canonic ortodox. 
Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, p. 199; LIVIU STAN, „Despre principiile 
canonice fundamentale ale Ortodoxiei”, p. 6). Deci acest principiu al loialităţii (legalităţii) 
trebuie să exprime purtarea Bisericii după legile probităţii sau ale corectitudinii în 
raporturile juridice, printr-o atitudine de corectitudine a Bisericii faţă de stat. Aşadar, 
„loialitate înseamnă respectarea suveranităţii statului şi cinstirea lui după cuviinţă, după 
porunca: tot sufletul să se supună stăpânirilor (Romani XIII, 1-8; I Petru II, 13-17)” (a se 
vedea mai detaliat IOAN N. FLOCA, „Bazele canonice ale organizării şi funcţionării 
Bisericii Ortodoxe Române”, în: Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 
1885-1985, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 184). 
8 IORGU D. IVAN, „Etnosul – neamul -, temei divin şi principiu fundamental canonic al 
autocefaliei bisericeşti”, în: Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 193. 
9 După cum arată Profesorul Iorgu D. Ivan, neamul face parte din opera de creare a lumii, 
purtând astfel pecetea veşniciei şi perpetuându-se numai prin credinţă şi încredere în 
ajutorul lui Dumnezeu. Astfel, familia constituie baza fiecărui neam, iar limba proprie 
fiecărui neam este un semn distinctiv şi mijloc de exteriorizare a religiozităţii, fiind o 
rânduială divină ca fiecare neam să aibă limba sa (IBIDEM, p. 186). Nerespectarea 
specificului fiecărui neam, a limbii şi a tradiţiilor sale, este cu adevărat o încălcare a 
rânduielii divine, toate acestea fiind mai uşor înţelese prin considerarea Revelaţiei divine a 
Vechiului şi a Noului Testament. Legătura etnică este un principiu canonic pentru 
organizarea Bisericii, însuşi Mântuitorul Hristos, întemeind Biserica pentru toţi oamenii, a 
înzestrat-o şi cu principii de organizare şi conducere. Principiile de organizare şi conducere 
bisericească, alături de mijloacele spirituale aflate la dispoziţia Bisericii pentru împlinirea 
scopului său existenţial, aveau să asigure în timp unitatea Bisericii, cu toată diversitatea de 
neamuri şi de limbi ale celor ce deveneau subiecte de drept în Biserică prin administrarea 
Sfintei Taine a Botezului. Autoritatea de drept divin a principiilor stabilite de Sfinţii 
Apostoli în organizarea şi conducerea Bisericii nu poate fi pusă la îndoială. Aceste principii 
au fost fixate în textul canoanelor, relevant în acest sens fiind canonul 34 apostolic, care, pe 
lângă alte principii de organizare şi funcţionare a Bisericii (ex. principiul ierarhic, principiul 
sinodal, principiul autonomiei, principiul autocefaliei, principiul teritorial), cuprinde şi 
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Având în vedere faptul că Profesorul Iorgu Ivan a dezvoltat 
inegalabil principiul canonic fundamental al etnicităţii sau al neamului (al 
legăturii etnice, de neam sau etnic; can. 34 apostolic) ca fundament al 
organizării şi conducerii autocefale a Bisericilor locale, cu implicaţii 
canonice asupra jurisdicţiei Bisericilor privind Diaspora, facem aici 
precizarea că în dezvoltarea organizării bisericeşti şi a adaptării ei la 
organizarea administrativă a statului (în cadrul etnic şi geografic), constatăm 
că Părinţii Sinoadelor ecumenice au afirmat egalitatea şi independenţa 
unităţilor bisericeşti autocefale mai mari, fără a se bucura de drepturi 
jurisdicţionale unele faţă de altele, în acelaşi timp întărind elementul etnic ca 
indispensabil în organizarea unei Biserici autocefale, ca rânduială divină. 
Principiul etnic a fost invocat de Biserici pentru obţinerea neatârnării lor 
faţă de jurisdicţiile străine, cum este cazul Bisericii Georgiei sau a Rusiei, 
însăşi Patriarhia de Constantinopol citând textul canonului 34 apostolic la 
recunoaşterea autocefaliei Bisericii Rusiei (1448). În acest context, termenul 
„etnos” a fost interpretat corect de către Patriarhia Ecumenică, în sens de 
„neam” şi nu de regiune. Mai târziu, acest termen a fost interpretat greşit de 
către unii istorici şi canonişti greci, tocmai pentru a justifica pretenţiile 
neîntemeiate ale Patriarhiei de Constantinopol asupra jurisdicţiei întregii 
Diaspore.10 Astfel, unii canonişti greci susţin că cei ce sunt adepţi ai 
principiului etnic fac confuzie între Biserică şi Naţiune, asimilând Biserica 
Naţiunii, nefiind acceptată jurisdicţia asupra unei etnii şi în concluzie mai 
multe jurisdicţii, ci o jurisdicţie universală, cea a Patriarhiei Ecumenice, în 
virtutea traducerii termenului de „etnos” prin naţiune (provincie sau de 
naţiune limitată geografic la o provincie).11 Se constată că termenul „etnos” 
                                                               
principiul etnic prin care se înţelege „organizarea Bisericii unui neam cu episcopi şi preoţi 
din acel neam, obligaţi să propovăduiască dreapta învăţătură şi să săvârşească întregul cult 
– Sfintele Taine şi ierurgiile – în limba neamului, respectându-i tradiţiile şi obiceiurile care 
nu contravin doctrinei şi moralei ortodoxe” (IBIDEM, p. 193). În ciuda acestor realităţi din 
viaţa Bisericii, în timp, Patriarhia de Constantinopol şi teologii filo-constantinopolitani, 
punând la îndoială principiul etnic în organizarea şi conducerea Bisericilor autocefale, au 
acuzat Bisericile autocefale de etnofiletism, această aversiune a lor culminând cu sinodul de 
la Constantinopol din 1872 la care a fost combătut filetismul ca fiind o erezie împotriva 
învăţăturii de credinţă, a canoanelor Sfinţilor Părinţi, catalogându-i pe cei ce au admis 
principiul etnic ca „străini de Biserică şi schismatici…” (HIEROMOINE PIERRE, „Notes 
d’Ecclésiologie Orthodoxe. Le Patriarche Oecuménique et les Eglises Orthodoxes 
Autocéphales”, în: Irenikon, t. X, nr. 6/1933, p. 445). 
10 GRIGORIOS D. PAPATHOMAS, Essais de Droit canonique orthodoxe, Firenze, 
Università degli Studi di Firenze/Facoltà di Scienze Politiche „Cesare Alfieri” (coll. 
Seminario di Storia delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e Chiesa-Reprint Series, 
nr. 38), IV/2005, p. 77-114. 
11 Cf. VLASSIOS I. PHIDAS, Droit canon. Une perspective orthodoxe, Centre Orthodoxe 
du Patriarcat Œcuménique, Chambésy-Genève, 1998, p. 115. 
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a fost redus la înţelesul de eparhie, asemenea canonului 9 Antiohia, 
continuându-se cu interpretarea eronată a canonului 28 al Sinodului IV 
ecumenic de la Calcedon. Cu toate acestea, legătura etnică este un temei al 
dreptului şi datoriei fiecărei Biserici autocefale de a organiza şi îndruma 
viaţa religioasă a propriilor Diaspore, pentru păstrarea credinţei ortodoxe 
strămoşeşti, cât şi pentru a beneficia în Diaspora de ceea ce Biserica-Mamă 
împărtăşeşte sub aspect spiritual fiilor din cuprinsul respectivului stat 
naţional.12 

Pe baza principiilor sinodal şi ierarhic, dar şi a impunerii în viaţa 
Bisericii a constituţionalismului democratic bisericesc, putem afirma 
existenţa şi a altor principii cu fundament canonic care s-au impus în 
constituţiile bisericeşti actuale ale Bisericilor autocefale, deci şi în 
organizarea şi conducerea statutară a Bisericii noastre (mai ales din epoca 
Sfântului Mitropolit Canonist Andrei Şaguna),13 cum sunt: principiul istoric, 
principiul apostolic, principiul importanţei cetăţii scaunului episcopal din 
punct de vedere bisericesc, cultural, social, politic, geografic şi economic, 
principiul electiv, principiul reciprocităţii, principiul reprezentativităţii, 

                         
12 A se vedea detaliat IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, „The Principle of 
Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual 
Ecclesiological and Canonical Contribution”, în: The Place of Canonical Principles in the 
Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, Arad, 2008, p. 220-243. 
13 Pe lângă valoroasa operă canonică a Sfântului  Mitropolit Andrei Şaguna, o mare 
realizare a sa a fost restaurarea vechii Mitropolii a românilor ortodocşi din Transilvania, 
prin invocarea principiilor istoric şi etnic (can. 34 apostolic), reorganizând-o pe baza 
Statutului Organic, la temelia căruia se găseau principiile canonice fundamentale al 
autonomiei, sinodal şi constituţional bisericesc sau organic, adică pe baza tradiţiei Bisericii 
primare (LIVIU STAN, „Obîrşia şi dezvoltarea istorică a Dreptului bisericesc”, în: 
Mitropolia Olteniei nr. 1-2/1968, p. 3-11). Deşi a fost foarte controversat, „Statutul Organic 
al lui Şaguna a fost adoptat cu unele modificări de către Congresul Naţional Bisericesc, 
reuşindu-se prin promovarea autonomiei faţă de stat să se evite amestecul din partea 
autorităţilor politice în treburile bisericeşti, iar prin susţinerea principiului constituţional 
bisericesc, colaborarea între clerici şi laici în conducerea treburilor bisericeşti pentru 
evitarea absolutismului ierarhic, adică participarea elementului laic la exercitarea puterii 
conducătoare la toate nivelurile organizării bisericeşti, cu excepţia competenţelor specifice 
ierarhiei. Statutul Mitropolitului Şaguna, cea mai importantă constituţie bisericească a 
secolului al XIX-lea, a păstrat tradiţia instituţiilor biblice şi a canoanelor bisericeşti, fiind 
baza statutelor viitoare ale Bisericii Ortodoxe Române până astăzi” (IULIAN MIHAI L. 
CONSTANTINESCU, „Personalitatea Mitropolitului-Canonist Andrei Şaguna şi lucrările 
sistematice de Drept Canonic. Compendiul de Drept Canonic la 140 de ani de la apariţie -
1868-2008-” , în: Mitropolia Olteniei nr. 9-12/2009, p. 95); vezi şi IRIMIE MARGA, 
„Mitropolitul Andrei Şaguna, om providenţial în istoria dreptului Bisericii şi a naţiunii 
române”, în: Acta Universitatis Lucian Blaga – Iurisprudentia nr. 1-2/2004, p. 86-94; IDEM, 
„Mitropolitul Andrei Şaguna, canonist şi organizator bisericesc”, în: Sfântul Ierarh Andrei 
Şaguna, <Păstorul cel bun> al Ardealului, Editura Andreiana, Sibiu, 2012, p. 136-141). 
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principiul vechimii în hirotonie sau în demnitate bisericească, principiul sau 
dreptul onorific, principiul ţinerii obiceiului, principiul coresponsabilităţii şi 
obligativităţii organismelor reprezentative colegiale de conducere 
bisericească de a prezenta rapoarte de activitate; principiul revocabilităţii, 
principiul descentralizării şi al centralismului democratic.14 

În Manualul de Drept canonic ortodox al Patriarhiei Române, 
coordonat de Pr. Conf. Univ. Dr. Irimie Marga (Sibiu), vor fi trate 
următoarele principii canonice: Principiul ierarhic; Principiul sinodal; 
Principiul organic; Principiul nomocanonic; Principiul teritorial; 
Principiul responsabilităţii pastorale; Principiul autocefaliei; Principiul 
autonomiei (interne şi externe) şi Principiul iconomiei.   

Cert este faptul că privind aceste principii canonice ale Bisericii 
Ortodoxe, se poate afirma că „ele constituie vama împrejmuită cu fier a 
Bisericii, care contribuie, ca şi instituţia şi lucrarea Bisericii, la menţinerea 
echilibrului necesar, ce cu anevoie s-ar putea menţine de o altă instituţie 
umană”.15 Ele au primit expresie deplin în legislaţiile particulare ale 
Bisericilor locale, trebuind ca şi astăzi organismele competente de 
conducere bisericească să vegheze asupra acestor principii canonice şi să le 
valorizeze autentic în legislaţia bisericească actuală (statute, regulamente, 
proceduri, hotărâri, dispoziţii etc.). Păstrarea în ecumenicitatea ortodoxă a 
Bisericilor autocefale impune respectarea acestor principii canonice 
fundamentale ca fiind indispensabile în organizarea şi funcţionarea Bisericii, 
ca „nişte coloane de nezdruncinat” la baza organizaţiei bisericeşti.16  
 
3. Cel mai important principiu canonic fundamental şi raportul lui cu 
alte principii în iconomia organizării şi conducerii bisericeşti: Principiul 
sinodal, locul şi importanţa lui17 

                         
14 IOAN N. FLOCA, „Bazele canonice ale organizării şi funcţionării Bisericii Ortodoxe 
Române”, p. 181. 
15 LIVIU STAN, „Despre principiile canonice fundamentale ale Ortodoxiei”, p. 21. 
16 IORGU D. IVAN, „Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi 
administraţie, pentru unitatea Bisericii”, p. 155. 
17 Pentru lămurirea asupra acestui principiu canonic fundamental, cu fond dogmatic şi 
juridic, recomandăm următoarea bibliografie: ANDREIU baron de ŞAGUNA, Compendiu 
de Dreptulu Canonicu al unei sântei sobornicesci şi apostolesci Biserici, compusu de 
Andrei Baronu de Siagun’a, din mila lui Dumnedieu Archiepiscopu alu Ardélului, si 
Mitropolitu alu Romaniloru de Relegea greco-reseriténadin Ungari’a si Ardealu, 
Consiliariu intimu de Statu alu Maiestatei sale cesaro-regesci Apostolice, Marele Crucieriu 
Alu Ordinelui ces.-austr., alu Coronei de fieru clas’a I., (=Compendiul de Drept Canonic), 
Sibiiu, 1868; LIVIU STAN, Mirenii în Biserică, Sibiu, 1939; IDEM, „Despre principiile 
canonice fundamentale ale Ortodoxiei”, în: Biserica şi Dreptul. Studii de Drept Canonic 
Ortodox. Principiile Dreptului Canonic Ortodox, vol. coord. de Pr. Conf. Dr. Irimie Marga, 
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Termenul de „sinodal” care desemnează principiul canonic fundamental 
esenţial al organizării şi conducerii bisericeşti (principiul sinodal) provine 
din limba greacă (σύν – prep., în sens propriu: cu, în tovărăşia, împreună cu; ὁδός, οῦ, ἡ - drum, cale, călătorie, itinerar, traseu) şi se traduce prin a merge 
împreună pe aceeaşi cale. Termenul de σύνοδος (sinod) a fost tradus în 
limba latină prin sinodus, dar şi prin concilia (traducerea canonului 19 
Antiohia).18 Prin sinodalitate se asigură cadrul canonic în care Bisericile 
locale se manifestă ca fiind pe aceeaşi cale şi regăsindu-se permanent în 

                                                               
Ed. Andreiana, Sibiu, 2012; IDEM, „Despre sinodalitate. Actualitatea problemei”, în: 
Biserica şi Dreptul. Studii de Drept Canonic Ortodox. Principiile Dreptului Canonic 
Ortodox, vol. coord. de Pr. Conf. Dr. Irimie Marga, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012; D. G. 
BOROIANU, Dreptul bisericesc, vol. I, Iaşi, 1899; IORGU D. IVAN, „Importanţa 
principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi administraţie, pentru unitatea 
Bisericii”, în: Mitropolia Moldovei şi Sucevei nr. 3-4/1969; DAMASKINOS 
PAPANDREOU, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei: Tematică şi lucrări pregătitoare, 
ed. îngrijită şi trad. din lb. franceză de Pr. Nicolae Dascălu, Editura Trinitas, Iaşi, 1998; 
IOAN N. FLOCA, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1990; IDEM, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, 
ed. a III-a îmbunătăţită, Sibiu, 2005; IDEM, „Bazele canonice ale organizării şi funcţionării 
Bisericii Ortodoxe Române”, în: Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 
1885-1985, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987; P. L’HUILLIER, „Le concile œcuménique 
comme autorité suprême dans l’Eglise”, în: Kanon no. 2/1974; NICOLAE V. DURĂ, Le 
régime de la Sinodalité selon la législation canonique conciliaire œcuménique du Ier siècle, 
Ed. Ametist 92, Bucureşti, 1999; NICOLAE V. DURĂ, „Le jugement synodal”, în: The 
place of canonical principles in the organization and working of autocephalous orthodox 
churches, Center for Theological-Hystorical and Pastoral-Missionary Prognosis Studies 
from the Theology Faculty, Arad, 2008; NICOLAE V. DURĂ, „Le Régime de la synodalité 
dans les huit premières siècles. Les types des synodes”, în: L’Année Canonique (Hors-Série), 
I/1992; NICOLAE V. DURĂ, „La synodalité, l'une des anciennes institutions de l'Europe”, 
în: Analele Universităţii Ovidius Constanţa, Seria: Drept şi ştiinţe administrative nr. 1/2007; 
VLASSIOS I. PHIDAS, Drept canonic, o perspectivă ortodoxă, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008; 
PANAIOTIS BUMIS, „Când un Sinod hotărăşte în Sfântul Duh?”, în: Omagiu Profesorului 
Nicolae V. Dură la 60 de ani, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006; 
CONSTANTIN RUS, Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în primele patru secole, 
Arad, 2001; CONSTANTIN V. SKUTERIS, „Locul laicilor în Biserică, o abordare 
ortodoxă”, în: Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani, Ed. Arhiepiscopiei 
Tomisului, Constanţa, 2006; PATRICIU VLAICU, „Raportul dintre principiile canonice şi 
misiunea Bisericii”, în: The place of canonical principles in the organization and working 
of autocephalous orthodox churches, Center for Theological-Hystorical and Pastoral-Missionary 
Prognosis Studies from the Theology Faculty, Arad, 2008; IULIAN MIHAI L. 
CONSTANTINESCU, „Poate exista Biserica fără Drept canonic? O pledoarie juridic-canonică 
pentru «jus canonicum» al Bisericii Ortodoxe”, în: Teologia nr. 1/2009; DARIO 
COMPOSTA, „Il diritto canonico nella formazione dell'Europa (325-800 d. Ch.)”, în: 
Apollinaris, LXII, no. 3-4/1989.  
18 NICOLAE V. DURĂ, Le régime de la Sinodalité selon la législation canonique 
conciliaire œcuménique du Ier siècle, Ed. Ametist 92, Bucureşti, 1999, p. 108. 
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comuniune şi unitate dogmatică, liturgică şi canonică, această comuniune 
sinodală fiind, cu adevărat, o icoană a perihorezei treimice.  

Principiul sinodal sau al sobornicităţii vizează mai întâi forma de 
organizare şi apoi metoda de conducere sinodală a Bisericii, organismele 
colegiale, colective sau sinodale de conducere bisericească fiind superioare 
celor individuale sau unipersonale. Acest principiu canonic este foarte 
cunoscut în Biserică, el arătând că „puterea care susţine întreaga Biserică 
este sinodalitatea”,19 pornind de la Sinodul apostolic, Sinoadele ecumenice 
şi locale, până la Sinoadele Bisericilor locale de la nivelul tuturor unităţilor 
teritorial-administrative. De fapt, Biserica este „un alt nume pentru a 
desemna sinodul”,20 existând o legătură naturală Biserică-Sinod şi Sinod-
Biserică, fiecare realitate revelând sau dând expresie în chip autentic 
celeilalte. 

Acest principiu canonic are un fond dogmatic,21 care constă în 
următoarele elemente: 

- Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a înzestrat pe Sfinţii Săi Apostoli 
în mod egal cu harisma excepţională a apostolatului, ca harismă 
netransmisibilă, cu toate puterile necesare conducerii colegiale a Bisericii lui 
Hristos, poruncindu-le să nu fie ceartă între ei pentru întâietate, că să lucreze 
în bună înţelegere, împreună, deci în chip colegial sau sinodal: „Ştiţi că 
ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot 
aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul 
vostru” (Matei XX, 25-26; Marcu X, 41-45; Luca XXII, 24-29). Din 
învăţătura Mântuitorului şi din porunca Sa către Sfinţii Apostoli se arată 
lămurit refuzul oricărei orânduiri autocrate asemenea vremilor de atunci, ci, 
fără a institui în Biserica Sa vreo autoritate superioară individuală, îi 
îndeamnă pe Sfinţii Apostoli să conducă şi să slujească Biserica în 
colegialitatea apostolică sau împreună, adică sinodal, prin Colegiul 
apostolic. Această conducere colegială sau sinodală, pe baza dragostei şi a 
legăturii de credinţă şi de har, este un semn distinctiv pentru organizarea şi 
conducerea bisericească: „...prin aceea vor cunoaşte oamenii că sunteţi 
ucenici ai Mei, de veţi avea dragoste între voi” (Ioan XIII, 34-35). Forma 
sinodală de organizare şi de conducere bisericească este o instituţie de 
origine divină, de la Hristos prin Sfinţii Apostoli, ca promisiune divină 
pentru toţi clericii şi credincioşii, a cărei observare duce la ferirea de rătăcire 

                         
19 LIVIU STAN, „Despre principiile canonice fundamentale ale Ortodoxiei”, p. 20. 
20 VLASSIOS I. PHIDAS, Drept canonic, o perspectivă ortodoxă, p. 140. 
21 IOAN N. FLOCA, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, 
p. 197. 
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şi la păstrarea curată a învăţăturii mântuitoare.22 Aşadar, Mântuitorul Hristos 
a întărit necesitatea vieţuirii şi a lucrării în comun pentru toţi membrii 
Bisericii, asigurându-i pe Sfinţii Apostoli şi prin ei, pe noi toţi, că „unde 
sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” 
(Matei XVIII, 20). Din învăţătura Mântuitorului, din toate poruncile 
adresate Sfinţilor Săi ucenici şi Apostoli, se poate observa importanţa 
împreună-vieţuirii şi a împreună-lucrării tuturor membrilor Trupului Său 
tainic, dar şi a lor cu Însuşi Hristos Domnul şi cu Duhul Sfânt.23 Dar, 
practicarea dragostei şi slujirea reciprocă a membrilor comunităţilor de 
creştini se realizează numai prin convieţuirea şi conlucrarea lor, adică prin 
constituirea sau organizarea comunităţilor sau a obştilor de creştini, legaţi 
între ei prin credinţă, dragoste, norme obligatorii şi conlucrând pentru 
împlinirea scopului lor comun, mântuirea. Aşadar, „în esenţă, aceasta şi 
înseamnă sinodalitatea: mergerea în comun pe aceeaşi cale, luarea de 
hotărâri în comun şi cârmuirea întregii vieţi după chibzuinţa comună a celor 
legaţi prin credinţă şi constituiţi organizatoric în obşti bisericeşti mai mici 
sau mai mari, până la nivelul Bisericii Ecumenice”.24   

- Sfinţii Apostoli au urmat îndeaproape porunca Mântuitorului, 
lucrând în chip sinodal, aplicând cu stăruinţă învăţătura Mântuitorului de 
conducere a vieţii bisericeşti ca lucrare de slujire şi nu de stăpânire, pornind 
de la alegerea Apostolului Matia (Fapte cap. I), la alegerea şi hirotonia celor 
şapte diaconi (Fapte cap. VI) şi terminând cu Sinodul apostolic de la 
Ierusalim (Fapte cap. XV). Putem afirma că Sinodul apostolic de la 
Ierusalim din anul 51 constituie debutul, fundamentul, exemplul şi imaginea 
deplină a sinodalităţii conducerii şi a funcţionării Bisericii. El este cea dintâi 
pildă de aplicare a principiului sinodal în organizarea şi conducerea 
Bisericii, de practicare a formei sinodale, încă din epoca apostolică şi până 
astăzi. De fapt, Biserica lui Hristos este prin excelenţă sinodală, dacă privim 
numai categoriile de membri ai Bisericii şi participarea lor colegială la 
exercitarea întregii puteri bisericeşti. Astfel, Sfinţii Apostoli au desfăşurat 
întreaga lor activitate având întotdeauna conştiinţa egalităţii lor în putere şi 

                         
22 ANDREIU baron de ŞAGUNA, Compendiu de Dreptulu Canonicu al unei sântei 
sobornicesci şi apostolesci Biserici, compusu de Andrei Baronu de Siagun’a, din mila lui 
Dumnedieu Archiepiscopu alu Ardélului, si Mitropolitu alu Romaniloru de Relegea greco-
reseriténadin Ungari’a si Ardealu, Consiliariu intimu de Statu alu Maiestatei sale cesaro-
regesci Apostolice, Marele Crucieriu Alu Ordinelui ces.-austr., alu Coronei de fieru clas’a 
I., (=Compendiul de Drept Canonic), Sibiiu, 1868, p. 302. 
23 LIVIU STAN, „Despre sinodalitate. Actualitatea problemei”, în: Biserica şi Dreptul. 
Studii de Drept Canonic Ortodox. Principiile Dreptului Canonic Ortodox, vol. coord. de Pr. 
conf. dr. Irimie Marga, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, p. 27. 
24 IBIDEM, p. 29. 
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exercitând puterea bisericească împreună, în chip colegial. Această 
conştiinţă s-a transmis şi episcopilor, ca urmaşi în sfera de putere a Sfinţilor 
Apostoli, exprimându-se în Biserică principiul egalităţii în putere a 
episcopilor, dar şi punerea lor în acord sinodal pentru lămurirea tuturor 
chestiunilor care interesau eparhiile pe care ei le conduceau în mod 
independent (can. 34, 37 ap.).25 

- Întotdeauna Sfânta Tradiţie a Bisericii a mărturisit învăţătura 
despre autoritatea supremă a sinoadelor raportat la autoritatea organismelor 
individuale de conducere bisericească, întotdeauna sinoadele, indiferent de 
nivelul lor, fiind superioare organismelor ierarhice unipersonale. Există un 
acord între învăţătura despre Biserică şi ierarhie şi învăţătura despre 
sinoade. Se poate constata că există mai multe temeiuri ale sinodalităţii care 
nu pot fi contestate în timp, nici la nivel local şi nici la nivel ecumenic, 
menţionând aici pe lângă învăţătura Mântuitorului şi practica Sfinţilor 
Apostoli, normele statornicite prin practica îndelungată (obiceiul de drept) şi 
textele Sfintelor Canoane.26 

Astfel, fondul juridic-canonic al acestui principiu rezidă în textul 
canoanelor care vizează norma imperativă pentru aplicarea formei sinodale 
în organizarea şi conducerea Bisericii (can. 37, 74 ap.; 5 I ec.; 6 II ec; 8 III 
ec.; 1, 9, 19 IV ec.; 1, 8 Trulan; 1, 6 VII ec.; 14, 15, 17, 20 Antiohia; 73, 76 
Cartagina; 40 Laodiceea; 6 Sardica; 1 Const. – 394). Textul acestor canoane 
apostolice, ale Sinoadelor ecumenice şi locale reflectă deplin sistemul 
sinodal care s-a dezvoltat în timp în viaţa bisericească aşa cum decurge el 
din natura şi esenţa Bisericii.27 De fapt, precizarea legitimităţii formei 
sinodale de organizare şi conducere bisericească s-a intensificat începând cu 
epoca Sinoadelor ecumenice, hotărârile acestora impunându-se ca generale 
şi obligatorii pentru întreaga Biserică, în virtutea autorităţii supreme de care 
se bucurau.28     

Deşi nu se poate aplica principiul ierarhic fără principiul sinodal şi 
invers, totuşi cele două principii canonice nu trebuie să se confunde, tocmai 
strânsa lor legătură determinându-i pe unii dintre canoniştii Bisericii noastre 
să le identifice ca fiind un singur principiu. Prin urmare, principiului sinodal 

                         
25 IORGU D. IVAN, „Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi 
administraţie, pentru unitatea Bisericii”, p. 161. 
26 A se vedea detaliat: CONSTANTIN RUS, Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în 
primele patru secole, Arad, 2001. 
27 D. G. BOROIANU, Dreptul bisericesc, vol. I, Iaşi, 1899, p. 464-470; vezi şi IOAN N. 
FLOCA, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, ed. a III-a îmbunătăţită, Sibiu, 
2005, p. 552. 
28 P. L’HUILLIER, „Le concile œcuménique comme autorité suprême dans l’Eglise”, în: 
Kanon no. 2/1974, p. 128-142. 
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i s-au acordat numeroase canoane în Colecţia fundamentală de canoane a 
Bisericii Ortodoxe (can. 34, 37 ap.; 4, 5, 6 I ec.; 6 II ec.), fiind un principiu 
cu largă aplicabilitate în viaţa practică bisericească. 

Sinodalitatea sau sobornicitatea arată „regăsirea întregului în fiecare 
realitate ecleziologică locală”29 şi deplina participare a tuturor membrilor 
Bisericii la lucrarea bisericească sau la exercitarea puterii bisericeşti în 
comuniune. Astfel, sinodalitatea exprimă pe de o parte strânsa legătură 
dintre membrii Trupului lui Hristos şi participarea pleromei Bisericii la 
exercitarea tuturor celor trei ramuri ale puterii bisericeşti. Deci, conştiinţa 
Bisericii ca Trup tainic al lui Hristos, organizată ca o comuniune a 
Bisericilor locale, autocefale sau autonome, se exprimă de sinodalitate sau 
sobornicitate. Chiar aplicarea dreptului penal bisericesc prin judecata 
sinodală exprimă colegialitatea sau sinodalitatea Bisericii.30 Acest principiu 
sinodal a fost consacrat în istorie, dar şi în actualitate în viaţa practică 
bisericească, atât prin sinoadele episcopilor, cât şi prin sinoadele mixte, 
acestea din urmă dând expresie funcţionării şi conducerii organice a 
Bisericii. Chiar principiul organic sau constituţional bisericesc se aplică în 
strânsă legătură cu principiul sinodal, ca şi principiul ierarhic care nu-şi 
găseşte raţiunea în ecleziologia ortodoxă fără principiul sinodal. 

În Biserica Romano-Catolică, spre deosebire de Biserica Ortodoxă în 
care principiul sinodal a fost şi este înţeles ca fiind „între cei mai importanţi 
piloni susţinători ai edificiului Bisericii”,31 s-au făcut eforturi, începând din 
secolul al XIV-lea (via synodica, punerea autorităţii sinodului ecumenic mai 
presus de autoritatea unipersonală a papei) şi mai ales după Conciliul 
Vatican II (1962-1965), de a aduce în lumină acest principiu canonic şi de a 
reînnoi adevărata ecleziologie a Bisericii nedespărţite. Aceasta se poate 
observa în ultima codificare, cea actuală, de după Vatican II, din timpul 
Papei Ioan Paul al II-lea, adică în Codul de drept canonic (CDC; CIC) din 
1983, dacă privim funcţionarea Sinodului episcopilor, a Conferinţelor 
episcopale naţionale, a Comisiilor sau a Sinoadelor permanente. 

În Biserica Ortodoxă, principiul sinodal (sinodalitatea, colegialitatea, 
deci sistemul sinodal) este un pilon esenţial sau un element substanţial al 

                         
29 PATRICIU VLAICU, „Raportul dintre principiile canonice şi misiunea Bisericii”, în: 
The place of canonical principles in the organization and working of autocephalous 
orthodox churches, Center for Theological-Hystorical and Pastoral-Missionary Prognosis 
Studies from the Theology Faculty, Arad, 2008, p. 207. 
30 NICOLAE V. DURĂ, „Le jugement synodal”, în: The place of canonical principles in 
the organization and working of autocephalous orthodox churches, Center for Theological-
Hystorical and Pastoral-Missionary Prognosis Studies from the Theology Faculty, Arad, 
2008, p. 105. 
31 LIVIU STAN, „Despre principiile canonice fundamentale ale Ortodoxiei”, p. 21. 
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conştiinţei de sine sau al funcţiei avute în istorie. Aplicarea principiului 
canonic al sinodalităţii şi regăsirea lui în întregul sistem sinodal, îl arată pe 
acesta din urmă ca pe „o referinţă la ontologia hristocentrică şi la conştiinţa 
unităţii organice a trupului bisericesc”.32 Centrul acestui trup eclezial şi 
unitatea lui sunt date şi garantate în experienţa euharistică, prin succesiunea 
apostolică şi exercitarea autentică a puterii bisericeşti de către preoţia validă. 
Prin urmare, tocmai această adunare euharistică locală, condusă de 
episcopul locului, „formează nucleul conştiinţei sinodale a Bisericii... iar 
conştiinţa sobornicească arată, în timp şi în istorie, unitatea, sfinţenia, 
universalitatea şi apostolicitatea Bisericii”.33 

Ţinând de natura şi esenţa Bisericii, aceasta nu poate lucra decât 
sinodal, fie la nivel universal prin sinodul ecumenic, fie la nivel local prin 
sinoadele episcopilor sau mixte, sinoadele exprimând unitatea Trupului 
unitar al Bisericii în Euharistie, în comuniunea deplină de credinţă şi de 
dragoste, ele fiind o formă concretă de manifestare în istorie a conştiinţei 
sinodale.34 

Sinodalitatea sau aplicarea principiului canonic sinodal în viaţa 
practică a Bisericii s-a menţinut permanent în dezbaterile teologice tocmai 
din cauza înţelegerii greşite şi a necuprinderii noţiunii de sinodalitate, pentru 
dezvoltarea formelor sinodale în timp, dar şi pentru faptul că sinodalitatea în 
sine este mai întâi o formă de organizare a Bisericii şi nu numai de 
conducere. În acest context, au fost voci care, deşi nu au negat şi nici nu au 
formulat teorii diferite despre legitimitatea organizării sinodale a vieţii 
bisericeşti, totuşi au pus în discuţie utilitatea formei sinodale. Atunci când 
au apărut abuzuri sau erori cu privire la aplicarea principiului sinodal, 
existând deficienţe în lucrarea organismelor sinodale, nu au întârziat şi 
criticile. Între acestea menţionăm poziţia Sfântului Grigorie de Nyssa 

                         
32 VLASSIOS I. PHIDAS, Drept canonic, o perspectivă ortodoxă, p. 139. 
33 IBIDEM. 
34 Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Dr. Daniel, scria 
în Prefaţa lucrării Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei: Tematică şi lucrări pregătitoare 
(Ed. Trinitas, Iaşi, 1998) a vrednicului de pomenire mitropolit Dr. Damaskinos Papandreou 
al Elveţiei, secretar pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod, următoarele: „Biserica 
Ortodoxă este Biserica sfintelor Sinoade ecumenice din primul mileniu creştin. 
Sinodalitatea nu este însă numai fundamentul istoric al Bisericii dreptmăritoare, ci 
reprezintă modul ei de existenţă în comuniunea credinţei Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor 
Părinţi... Întrucât secularizarea şi sectarismele de multe feluri aduc fragmentare şi izolare în 
inimi şi în societate, Biserica este chemată să cultiveze şi să întărească comuniunea 
spirituală în interiorul ei, în societate şi între popoare” (p. 5-6). Astfel, sinodul sau instituţia 
sinodală rămâne, după cum s-a văzut şi mai sus, singura modalitate canonică de exprimare 
a conştiinţei ecleziale a Bisericii Răsăritului, Bisericile autocefale organizându-se în duhul 
tradiţiei canonice a Bisericii nedespărţite. 
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privind „practicile abuzive pe care le-a constatat cu ocazia întrunirii unora 
dintre sinoade şi, bineînţeles, cu ocazia desfăşurării lucrărilor acestora”.35 
De aceea precizăm aici că dacă Biserica Ortodoxă este cu adevărat „Biserica 
sinoadelor”, care sunt o icoană a Bisericii unite şi care se bucură de un 
deosebit prestigiu şi de autoritate canonică, morală şi dogmatică, atunci şi 
noi, astăzi, trebuie să respectăm opera canonică a Părinţilor Sinoadelor 
ecumenice, întrucât rânduielile canonice stau la temelia funcţionării 
Bisericii în deplină armonie cu învăţătura de credinţă şi cu normele religios-
morale. Prin urmare, episcopii adunaţi în sinod au îndatorirea sfântă de a 
hotărî în Duhul Sfânt. Nu este suficientă invocarea Sfintei Treimi, ci trebuie 
ca fiecare episcop să aibă conştiinţa asistării de către Duhul Sfânt în 
deciziile luate, însuşi Mântuitorul spunând: „Unde sunt doi sau trei, adunaţi 
în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei XVIII, 20). Aceste 
cuvinte ale Mântuitorului Hristos trebuie să fie interpretate în sensul că 
„unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu şi pentru un scop conform cu 
voia Mea, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor, pentru ca să-i luminez, să-i 
binecuvintez şi să-i întăresc”.36 Altfel, se ajunge cu uşurinţă la ceea ce 
afirma marele Părinte capadocian, Sfântul Vasile cel Mare: „cei care nu în 
mod vrednic chemării, nici spre voia Domnului s-au adunat, chiar dacă vor 
crede că în numele Domnului s-au adunat în acelaşi loc, ei aud (cuvintele 
Mântuitorului): de ce mă chemaţi Doamne, Doamne şi nu faceţi ceea ce 
spun?”.37 Canonistul grec P. Bumis ajunge la concluzia că sinodul 
episcopilor nu este suficient şi cu atât mai puţin episcopii în individualitatea 
lor, şi nici invocarea Sfintei Treimi, ci trebuie mai degrabă să-şi conformeze 
voinţa lor cu voinţa lui Dumnezeu, cu poruncile Lui, altfel incoerenţele 
hotărârilor sinodale duc la concluzia că ele nu au fost luate în Duhul Sfânt, 
Duhul unităţii şi al armoniei. 

Prin faptul că Sfinţii Părinţi ai Sinodului VII ecumenic de la Niceea 
(787) au declarat confirmarea dumnezeieştilor canoane ca generale în 
Biserică, ţinându-le ca pe o poruncă neclintită, aceasta este pentru noi 
modelul cel mai concret pentru sinoadele Bisericilor locale actuale care 
trebuie să hotărască şi să legifereze pe baza Sfintei Scripturi şi urmând 
învăţătura şi principiile Sfinţilor Părinţi şi ale Sinoadelor ecumenice.38 Prin 

                         
35 LIVIU STAN, „Despre sinodalitate. Actualitatea problemei”, p. 25. 
36 PANAIOTIS BUMIS, „Când un Sinod hotărăşte în Sfântul Duh?”, în: Omagiu 
Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, 
p. 191. 
37 IBIDEM. 
38 IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, „Poate exista Biserica fără Drept canonic? 
O pledoarie juridic-canonică pentru «jus canonicum» al Bisericii Ortodoxe”, în: Teologia 
nr. 1/2009, p. 66. 
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urmare, organele colegiale superioare ale Bisericilor locale (sinoadele 
episcopilor) trebuie să aibă drept exemplu Sinoadele ecumenice, adică să 
aducă în actualitate prin hotărârile lor întreaga doctrină canonică a Bisericii, 
reînnoind valabilitatea canoanelor şi a principiilor canonice (can. 3, 8, 49 
Trul.; 6 VII ec.). Hotărârile sinoadelor locale trebuie să aibă consecvenţă, 
continuitate, stabilitate şi simplitate după exemplul Sinoadelor ecumenice, 
sinoadele episcopilor trebuind să manifeste în acelaşi timp consecvenţă faţă 
de Tradiţia apostolică şi bisericească şi să caute „fidelitatea, unitatea şi 
justeţea noilor hotărâri sinodale faţă de autenticele hotărâri sinodale 
anterioare, faţă de ele înseşi şi faţă de căutările contemporane ale 
oamenilor”.39 

Sinodalitatea rămâne în Biserică cea mai autentică şi mai 
corespunzătoare formă de organizare şi de conducere, o formă de organizare 
căreia nu i se poate contesta utilitatea şi care nu poate fi suplinită prin nimic 
altceva.40 Această formă sinodală de organizare şi conducere este opusă 
autocraţiei sau despotismului, aplicarea principiului sinodal în Biserică 
asemănându-se cu modul democratic de organizare şi de conducere din viaţa 
de stat. Putem afirma că sinodalitatea rămâne una dintre vechile instituţii ale 
Europei,41 existând astăzi canonişti care vorbesc chiar de formarea Europei 
pe temelia dreptului canonic şi a colecţiilor sale canonice sinodale din 
primul mileniu.42  

Aplicarea principiului sinodal asigură respectul cuvenit Bisericii, în 
sensul că numai aşa se pot respecta normele canonice şi rânduielile 
bisericeşti care au statornicit faptul că organismele superioare bisericeşti 
sunt cele sinodale, ele deţinând şi exercitând puterea bisericească la cel mai 
înalt nivel, local sau ecumenic, fără a se pune mai presus de sinoade 
                         
39 PANAIOTIS BUMIS, „Când un Sinod hotărăşte în Sfântul Duh?”, p. 191. 
40 NICOLAE V. DURĂ, „Le Régime de la synodalité dans les huit premières siècles. Les 
types des synodes”, în: L’Année Canonique (Hors-Série), I/1992, p. 267-283. 
41 IDEM, „La synodalité, l'une des anciennes institutions de l'Europe”, în: Analele 
Universităţii Ovidius Constanţa, Seria: Drept şi ştiinţe administrative nr. 1/2007, p. 8-19. 
42 DARIO COMPOSTA, „Il diritto canonico nella formazione dell'Europa (325-800 d. 
Ch.)”, în: Apollinaris, LXII, no. 3-4/1989, p. 605; Chiar şi canoniştii ortodocşi români 
afirmă că Europa s-a format începând cu secolul al IV-lea pe bazele dreptului canonic, 
adică pe temelia principiilor canonice fundamentale cărora li se dă expresie deplin în 
legislaţia canonică sinodală a primului mileniu creştin, dintre acestea făcând parte şi 
principiul sinodal care este, aşadar, sursa legislaţiei canonice şi fundamentul organizării şi 
funcţionării bisericeşti (NICOLAE V. DURĂ, La synodalité, p. 8; vezi şi NICOLAE V. 
DURĂ, Le régime de la synodalité selon la législation canonique conciliaire, oecuménique 
du Ier millénaire, Bucureşti, 1999). Bineînţeles că între sinodalitatea Bisericii şi 
organizarea şi conducerea democratică o oricărei organizaţii laice, chiar şi a statelor 
moderne actuale, există o deosebire de fond care rezidă în diferenţa de natură şi scop între 
Biserică şi organizaţiile statale. 
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autorităţile de conducere unipersonale sau persoanele ierarhice individuale, 
indiferent de treapta ierarhică pe care se află. Iar acolo unde un număr mare 
de slujitori bisericeşti şi credincioşi mireni conlucrează prin dragoste şi 
tragere de inimă, acolo se constituie şi cele mai bune condiţii pentru ca 
Biserica să împlinească deplin lucrarea sa.43  

În final, referindu-ne la aplicarea principiului sinodal în organizarea 
şi conducerea Bisericii Ortodoxe Române, observăm din legiuirile 
bisericeşti actuale că acestui principiu i se dă o largă expresie prin 
funcţionarea sinodală sau colegială a organismelor de conducere 
bisericească, organisme superioare de decizie, pornind de la cea mai mică 
unitate teritorial-administrativă a Bisericii, care este parohia şi până la cel 
mai înalt nivel, la patriarhie44 (vezi Statutul pentru organizarea şi 
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2008). În Biserica noastră, la toate 
nivelurile teritorial-administrative şi jurisdicţionale, se aplică principiul 
dragostei, prin îmbinarea autorităţii cu libertatea, dar şi principiul 
coresponsabilităţii membrilor Bisericii pentru buna funcţionare şi exercitare 
a puterii bisericeşti. Între aceste forme sinodale, menţionăm aici adunările, 
colegiile, congresele, consiliile, comitetele, sinoadele arhiereşti, dar şi 
sinoadele mixte, cu diferite numiri, din care fac parte şi celelalte categorii de 
membri ai Bisericii. În frunte fiind clerul, toţi membrii Bisericii participă 
solidar în cadrul organismelor deliberative sau executive, la buna 
chivernisire a treburilor bisericeşti.   
 
4. Concluzii 
Dreptul Bisericii s-a constituit atât ca drept nescris, cât şi ca drept scris, 
înţelegând aici legile nescrise (obiceiul de drept) şi normele scrise pe baza 
principiilor canonice consacrate în Tradiţia canonică a Bisericii. Dacă ne 
referim în sens strict, Dreptul canonic al Bisericii cuprinde principii 
canonice şi canoane care se regăsesc în Syntagma sau Nomocanonul în XIV 

                         
43 Această sobornicitate deschisă a Bisericii antrenează toate mădularele Trupului lui 
Hristos, exprimând şi participarea elementului mirean la diferitele aspecte ale vieţii 
bisericeşti, căci „ceea ce consfinţeşte locul laicului în corpul eclesiastic este această 
existenţă de sine a Bisericii, caracterul ei colectiv, perceperea ei ca şi comuniune, în care 
legăturile membrilor sunt guvernate nu de principii de superioritate şi de supunere, ci de 
principii de existenţă harismatică în iubire, în organismul eclesiastic unitar. În corpul 
indivizibil al Bisericii, toţi au fără excepţie unicul privilegiu să constituie poporul lui 
Dumnezeu (Cf. CONSTANTIN SKUTERIS, „Locul laicilor în Biserică, o abordare 
ortodoxă”, în: Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani, Ed. Arhiepiscopiei 
Tomisului, Constanţa, 2006, p. 1239; a se vedea şi LIVIU STAN, Mirenii în Biserică, 
Sibiu, 1939). 
44 IOAN N. FLOCA, „Bazele canonice ale organizării şi funcţionării Bisericii Ortodoxe 
Române”, p. 181-183. 
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Titluri din timpul patriarhului Fotie (883). Prin urmare, principiile canonice 
sunt fundamente sau norme generale pe care se construieşte întregul proces 
legislativ, primind expresie în textul Sfintelor Canoane. Ele au o importanţă 
fundamentală pentru Dreptul Bisericii Ortodoxe, întrucât ele constituie 
substanţa sau temeiul normelor de drept ale Bisericii. Deşi sunt şi voci care 
susţin contrariul, totuşi respectarea fidelă a principiilor canonice, a întregii 
legislaţii canonice şi a rânduielilor bisericeşti nu poate fi un obstacol în 
calea reînnoirii, a progresului şi a dezvoltării vieţii religioase, întrucât însuşi 
conţinutul Ortodoxiei ecumenice rezidă în propria învăţătură revelată şi în 
principiile canonice pentru organizarea şi conducerea ei. Aceste principii 
sunt numeroase, însă ele au fost sistematizate de canonişti şi tratate după 
sisteme diferite. 

Putem afirma că cel mai important principiu canonic pentru 
organizarea şi funcţionarea Bisericii este principiul sinodal care se află în 
strânse relaţii cu celelalte principii canonice. Astfel, prin sinodalitate se 
asigură acel cadru canonic în care toate Bisericile locale, autocefale sau 
autonome, se manifestă ca fiind pe aceeaşi cale, păstrând unitatea 
dogmatică, liturgică şi canonică în comuniunea sinodală ca icoană a 
perihorezei treimice. 

Deci, acest principiu al sinodalităţii sau al sobornicităţii Bisericii se 
referă mai întâi la forma de organizare bisericească şi apoi la conducerea 
sinodală a Bisericii. După cum afirmă canoniştii, Biserica însăşi este un alt 
nume pentru a desemna Sinodul, existând, prin urmare, o legătură naturală 
Biserică-Sinod şi Sinod-Biserică. Sinodalitatea exprimă deplina participare a 
tuturor stărilor sau a membrilor Bisericii la exercitarea nealterată a puterii 
bisericeşti în comuniune, fără tendinţe clericaliste care identifică 
participarea comunitară (colegială) a mirenilor la viaţa Bisericii cu 
laicizarea activităţilor bisericeşti. Trebuie să conchidem că sinodalitatea 
exprimă şi trebuie să exprime, indiferent de loc sau timp, pe de o parte 
strânsa legătură dintre membrii Trupului lui Hristos, iar pe de alta 
participarea, conform ecleziologiei ortodoxe, a pleromei Bisericii la 
exercitarea tuturor celor trei ramuri ale puterii bisericeşti (învăţătorească, 
sfinţitoare şi conducătoare). Deci, însăşi conştiinţa Bisericii care este 
organizată ca o comuniune a Bisericilor locale se exprimă de sinodalitate.  

Sinodalitatea s-a consacrat în viaţa practică bisericească, atât prin 
sinoadele episcopilor, cât şi prin sinoadele mixte, acestea din urmă dând 
expresie funcţionării şi conducerii organice a Bisericii, ca Trup tainic al lui 
Hristos.  
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Abstract: Fundamental Canonical Principles and Application of the 
Synodal Canonical Form within the Organization and the Leadership of 
the Church 
The canonical principles are bases or general rules on which is built the 
whole legislative process and they become therefore the legal source for law 
rules or canons. They received expression within the text of the Holy 
Canons, generaly and mandatory confirmed as supreme authority of the 
Ecumenical Coucil, being found in the 34th apostolic canon, the 
quintessentian text of them which puts together the most important of them. 
The synodal principle, the most important of the canonical principles, which 
is in a certain association with other principles, aims first of all the 
organizational form and then the synodal leading method of the Church, the 
synodal bodies of Church leadership being superior to the individual ones. 
Thus, there is a natural link Church-Synod, and Synod-Church, each of this 
reality revealing or giving expression authentically to the other. 
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Opera psaltului Ilie Fotino în lumina manuscrisului nr. 23381 
de la biblioteca „I. Gh. Bibicescu” din Drobeta Tr. Severin 

 
 

Arhid. Lect. Univ. Dr. ADRIAN MAZILIŢA 
 

Cuvinte cheie: manuscris română, cântarea bizantină, noua notație, 
secolul al 19-lea, Ilie Fotino Peloponesiul, Dionisie Fotino  

Keywords: Romanian manuscript, Byzantine chant, new notation,  
19th century, Elijah Fotino Peloponesiul, Dionisie Fotino. 

 
Biblioteca Judeţeană I. Gh. Bibicescu din Drobeta Turnu-Severin conservă, 
astăzi, trei manuscrise psaltice deosebit de importante pentru istoriografia 
muzicală bizantină şi de tradiţie bizantină din România.  

În acest context, vom continua prezentarea şi analiza lucrărilor inedite 
existente în Ms. rom. 23381/1828 –Antologie – manuscris atograf -  Ilie 
Fotino Peloponitul (f. 59) - nepot al eruditului istoric Dionisie Fotino. Vom 
analiza compoziţiile lui Ilie Fotino din acest manuscris, care constau în: 

– Prїpiala după Polї(e)le(u) glas I de la Ke,  Slavă...Slavă Ţie Treime 
Sfântă...,  Şi acum...Bucură-te ceea ce eşti...( f. 57v); 

–  „Heruvice scurtate dar fără tacsimuri, însă cu întinderea acelora, 
tonisite de D. Ilie Fotino Peloponitul, cu feluri de aşezăminte a 
deosebitei glăsuiri în Bucureşti la leat <1>828.”, glas I,  tot al 
acestuia,  glas VI,  VIII,  IV aghia,  VII zo varis. (f. 59v.). 
 

Descriere, autor, conţinut, valoare documentar–ştiinţifică  
 

Ms. rom. 23381/1828 –Antologie – manuscris atograf -  Ilie Fotino 
Peloponitul  
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Ms. rom. 23381/1828(f. 59)(BIB.) – Antologie, notaţie hrisantică, 
literă chirilică, scris caligrafic, cu cerneală neagră şi roşie, 87 file, hârtie 
filigran, 11 rânduri pe pagină, 165x110 mm, legată în carton şi pânză la 
cotor. Starea interioară bună, coperta degradată.  

Autorul:  
D. Ilie Fotino Peloponitul (f. 59) - nepot al eruditului istoric Dionisie 

Fotino,  Ilie Fotino s-a născut în Palea Patras – Grecia (n. 12 august 1806 - 
185?, Bucureşti).1 Moştenind pasiunea unchiului său atât pentru istorie,  cât 
şi pentru muzica eclesiastică, Ilie Fotino vine în Bucureşti în 1819.2 La 
numai 22 de ani, în 1828, anul alcătuirii manuscrisului, îl găsim ca „dumen” 
la Brăila, apoi, va lucra ca  vameş la Câmpina în 1829, la Casa Poştelor în 
Bucureşti, vameş la Câineni şi Brăila până în 1835.  

Conţinutul manuscrisului: 
Lipseşte începutul: 
4 – Facerea lui Petru Peloponisiotul,  Heruvic glas IV aghia. 
6 – facerea tot a acelui Petru Peloponisiotul Heruvic glas V  
8 –  facerea lui Grigorie Lambadarie Heruvic glas VI 
10 – facerea tot a lui Petru Peloponisiotul Heruvic glas VII  varis 
12 – tot al aceluia Heruvic glas VIII   
14 – glas VI – Heruvic -  Acum puterile cereşti... 
15v –  glas VII  varis, Chinonic -  Gustaţi şi vedeţi... 
17v –  glas VI, -  Cinei Tale... 
19v – glas I – Heruvic -  Să tacă tot trupul... 
21v – Chenonicele săptămânii: glas I,  Cel ce faci..., Marţi, glas VII  varis,  
Întru pomenire,  Miercuri,glas IV aghia,  Paharul mântuirii,  Joi glas VIII ,  
În tot pământul,  Vineri glas V,  Mântuire ai lucrat. 
30v – Doamne miluieşte,  glas VIII (cu cerneală neagră) 
31 – Heruvicile lui Pătru Efesiu,  Care pe heruvimi, glas I, tot al aceluia:VI,  
IV aghia,  VII zo varis, VIII. 
41 – Aghioasele la dumnezeiasca leturghie a Marelui Vasilie glas II,  Iubi-
te-voi Doamne,  glas III(41v-44 – doar neumele fără text. glas II) 
44v – la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a celui dintre sfinţi,  părintele 
nostru şi marele dascăl al lumii şi Ierarh Vasile cel Mare. Care cântări s-au 
alcătuit de Sfântul Ioan Damaschin şi mai pre urmă de Ioan cel dulce 
(glisuitor n.n.). Iar mai pre urmă de toţi s-au alcătuit; de Ioan Protopsaltul 
                         
1 Victor Papacostea, „Ilie Fotino. Contribuţii bibliografice. Precizări asupra operei istorice”, 
în Revista Istorică Română, Bucureşti, vol. IX, 1939, pp. 88-126. 
2 Gheorghe C. Ionescu, Lexicon al celor care de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica 
de tradiţie bizantină în România, Bucureşti, Editura Diogene, 1994, p. 140; Gabriel 
Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. I, Bucureşti,  Editura Ştiinţifică, 1978, 
p. 85-86. 
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şi după acelea s-au prefăcut pre limba noastră românească de Smeritul 
Macarie Ieromonahul, glas II, Cu vrednicie, Sfânt, Sfânt; Pre Tine Te 
lăudăm. 
48 – De tine se bucură, glas VIII (prelucrare a lui Macarie Ieromonahul 
după Ioan Protosaltul n.n.),  Pre arătătorul. 
50v – Slujba Paştelui,  Hristos a Înviat glas I (pe larg) 
52 – Dinamis cel mare glas II 
53 – Robii Domnului (polieleu) glas V (prescurtate după Petru Lampadarie 
n.n.) 
57v – Prїpiala după Polї(e)le(u) glas I de la Ke,  Slavă...Slavă Ţie Treime 
Sfântă...,  Şi acum...Bucură-te ceea ce eşti... 
59  – „Heruvice scurtate dar fără tacsimuri, însă cu întinderea acelora, 
tonisite de D. Ilie Fotino Peloponitul, cu feluri de aşezăminte a deosebitei 
glăsuiri în Bucureşti la leat <1>828.”, glas I, tot al acestuia, glas VI, VIII,  
IV aghia,  VII zo varis, VIII. 
73v – Aliluia pe larg glas VIII din Săptămâna Pătimirilor.(scris cu cerneală 
neagră)  
72 – Duminică seara spre luni sfârşitul Troparului,  Iată Mirele… 
77v – glas al şaptelea Zo începându-se de la cel peste şapte, Axion – 
Cuvine-se… glas  Zo varis. 
78v – Poleleu(sic) al Precisti glas VIII,  Cvânt bun... 
87v. – Slavă…Şi acum…glas VIII 
Lipseşte sfârşitul. 
 

Însemnări: F. 59 – …tonisite de D. Ilie Fotino Peloponitul…în 
Bucureşti la leat <1>828. 

Provine din colecţia Maria Istrati Capşa; ethichetă pe copertă:  
„Colecţiunea Maria Istrati Capşa, cumpărate în anul 1908, mai 19 prin d-nul 
Mihăescu de la o bătrână din Bucureşti.” 

La ora actuală se cunosc trei manuscrise semnate de Ilie Fotino: 
 Ms. 23381/1828 – Biblioteca „I Gh. Bibicescu” - Drobeta Turnu 

Severin; 
 Ms. 3/ante1851  - Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”- Braşov;3 
 Ms. 829/1850 mijlocul sec. al XIX-lea - Biblioteca Academiei 

Române – Bucureşti.4 
 

                         
3 Constantin Catrina „Un manuscris de muzică bizantină semnat de Ilie Fotino”, în AMB, 
vol. III, Centrul de Studii Bizantine Iaşi, aprilie 2001,  pp. 103-106. 
4 Alexie Al. Buzera, Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din secolul al-XIX-lea, 
Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 1999, p. 141. 
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Alte manuscrise care conţin cântări semnate de Ilie Fotino: 
 Ms. 304/ prima jumătate a secolului al XIX-lea -  Antologhion-

liturghier - Biblioteca Academiei Române – Bucureşti;5 
 Ms. nr. 4075/1828 - Biblioteca Academiei Române – Bucureşti.6 

 
Aşadar, Ms. 23381 de la Drobeta Turnu Severin este cel mai vechi 

dintre manuscrisele lui Ilie Fotino, scris la doar 22 de ani. 
Deşi grec de neam, Ilie Fotino poate fi înscris între promotorii 

românirii cântărilor, întrucât manuscrisul de la Severin este scris în totalitate 
în limba română,  mai mult, lucrări ale marilor psalţi greci sunt prescurtate, 
spre exemplu polieleul Robii Domnului glas V de Petru Lambadarie de la f. 
53.7  În 1827 Macarie Ieromonahul publica Tomul al doilea al Antologiei, 
traduceri după marii autori greci de muzică psaltică, printre care şi 
„polieleul al patrulea facerea lui Kir Petru Lambadarie Peloponisianul”.8 
Este posibil ca,  Ilie Fotino în 1828 să fi folosit tipăritura lui Macarie, 
copiind în manuscrisul său polieleul9 lui Petru Lampadarie, prescurtat de 
Macarie - stihuri alese - . Stihurile alese sunt urmate de stihurile: 
Mărturisiţi-vă Domnului, scrise pe larg şi tipărite tot de Macarie în aceeaşi 
Antologie.10  

De asemenea pripeala după polieleu de la f. 57v glas I de la 
Ke(tetrafon),  Slavă...Slavă Ţie Treime Sfântă..., Si acum...Bucură-te ceea ce 
eşti..., se pare că îi aparţine lui Ilie Fotino, sunt cântări românite, fără 
cratime,  spre deosebire de tipăritura lui Macarie, şi, în plus, aici Ilie Fotino 
semnează la finalul cântării cu iniţialele sale astfel: 

Iniţialele lui I(lie) F(otino), f. 58v. 
O asemănare între Ms. 23381 de la Severin şi Ms. Nr. 3 de la Braşov este şi 
folosirea de către Ilie Fotino pentru marcarea Exlibris-ului, prin iniţiale 

                         
5 Ibidem, p. 137. 
6 Ibidem, p. 123. 
7 Macarie Ieromonahul, Tomul al doilea al Athologiei dupre aşezământul Sistimii cei noauă 
a Musichiei Bisericeşti, tradus după cel grecesc pre limba noastră românească de Macarie 
Ieromonahul, dascălul Şcoalelor de Musichie a Patrii, în Bucureşti, în Sfânta Mitropolie la 
anul 1827, p. 95. 
8 Ibidem, p. 101. 
9 Ibidem, p. 217. 
10 Ibidem, p. 219. 
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ornate, fie pe fila de gardă, fie la finalul unor cântări, aşa cum e cazul 
manuscrisului de la Severin (f. 58v.) 
  

Conturul iniţialelor de nume şi prenume ale lui I(lie) 
F(otino) înscrise pe coperţile ms. nr. 3 de la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”- 
Braşov11 

 
Analiza cântărilor inedite 
 

– Prїpiala după Polї(e)le(u) glas I de la Ke,  Slavă...Slavă Ţie Treime 
Sfântă..., Şi acum...Bucură-te ceea ce eşti...( f. 57v); 

 

                
Transcriere în dublă notaţie, psaltică şi guidonică: 

                         
11 Ibidem, p. 104. 
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„Pripeala” după Polieleu a lui Ilie Fotino este o compoziţie inedită, 
întrucât este scrisă în glasul V irmologic din Ke (La), spre deosebire de toate 
celelalte „mărimuri” compuse în glasul I, din Pa. Pe de altă parte, după 
informaţiile noastre, această pripeală ar fi prima compoziţie de acest gen a 
unui autor grec. Este bine cunoscut faptul că, Pripelele după polieleu sunt 
alcătuiri româneşti, specifice rânduielii slujbei utreniei, care se cântă la 
sărbătorile sfinţilor şi praznicelor împărăteşti, numai în tradiţia Bisericii 
noastre. Într-un studiu despre Pripelele lui Filotei monahul, Alexie Buzera 
afirma că, Ghelasie Basarabeanu ar fi cel dintâi care a fixat melodia 
Pripelelor lui Filotei de la Cozia,12 înaintea lui Anton Pann, Nectarie Frimu 
şi Dimitrie Suceveanu. 

Deşi cadenţele sunt specifice melodiei clasice a mărimurilor, în 
această compoziţie Ilie Fotino îşi aduce contribuţia, înfrumuseţând cântarea 
cu câteva formule inedite plasate la începutul cântării şi la interior: 

 
Ex. 1: 

 
 
Ex. 2: 
 

  
 

Este de observat şi faptul că, deşi grec de neam, Ilie Fotino compune 
această cântare specifică tradiţiei româneşti. În Grecia, după Polieleu 
urmează „Slavă...Dumnezeirea cea mai presus de începătorie...”, urmată de 
„Şi acum...Împărăteasă Prealăudată...”. Şi această compoziţie ni-l arată pe 
Ilie Fotino ca pe un adept al românirii cântărilor. 
 
                         
12 B. Sandu (Buzera Alexie), „Ghelasie Arhimandritul şi opera sa muzicală” în Mitropolia 
Olteniei, Craiova, nr. 7-9, 1979, p.618-619. Despre Monahul Filotei de la Cozia vezi şi: 
Ionescu Gheorghe C., „Filotei monahul de la Cozia (sec. XIV-XV). Pripelele după 
polieleu” în Studii de  Muzicologie şi Bizantinologie, Bucureşti, 1997, p. 9-41. 
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Heruvicele lui Ilie Fotino 
 

Filele 59-72 conţin: „Heruvice scurtate dar fără tacsimuri, însă cu 
întinderea acelora, tonisite de D. Ilie Fotino Peloponitul, cu feluri de 
aşezăminte a deosebitei glăsuiri în Bucureşti la leat <1>828.”; Heruvicul 
glas α (I), care tot acesta să cântă şi la al ε (V-lea) glas; [...] tot al acestuia,  
glas VI,  VIII,  IV aghia,  VII- zo varis. 

Analizând heruvicele lui Ilie Fotino din manuscrisul greco-român nr. 
3 de la Biblioteca „George Bariţiu” din Braşov (ff. 219-235v) - traduse din 
greacă, la 1851, de Petre, cântăreţul mănăstirii din Câmpulung - se constată 
lipsa părţii a doua a heruvicului, este vorba despre: Ca pre Împăratul...cu 
inserţie de tererem, aşa cum le întâlnim în manuscrisul de la Severin.  

Precizările lui Ilie Fotino din manuscrisul de la Severin aduc lămuriri 
practice despre modul în care autorul recomandă să se cânte cele cinci 
heruvice pe cele opt glasuri, astfel: 

- Glasul I cu gasul V; 
- Glasul II cu gasul VI; 
- Glasul VIII cu glasul III; 
- Pentru glasul IV şi VII, autorul recomandă glasul IV (Aghia) şi 

VII varis. 
Recomandarea aceasta mai sugerează şi faptul că, în timpul lui Ilie 

Fotino, ca şi în tradiţia mănăstirească de mai târziu, cel puţin heruvicul se 
cânta după glasul „de rând” al săptămânii. 

Recomandarea pe care o face Ilie Fotino de a se cânta heruvicul glas 
I şi pentru glasul V, nu este datorată numai înrudirii celor două ehuri, ci şi 
folosirii unor cadenţe, formule şi ftorale specifice glasului V. În exemplul de 
mai jos, se observă folosirea ftoralelor hisar  şi agem  - specifice 
ehului V enarmonic – scris pe Ga (Fa) – se numeşte Puselic13 -  (ftorale des 
folosite în glasul V), precum şi a ftoralei diatonice a glasului V . 

                         
13 Ion-Popescu Pasărea, Principii de Muzică bisericească-orientală (psaltică), Tipografia 
Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1928, p. 25. 
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 Aceeaşi combinaţie între glasuri o întâlnim şi la heruvicul glas VI 
numit în manuscrisul nr. 23381 de la Severin: „şi al doilea şi al şaselea”, iar 
în manuscrisul nr. 3 de la Braşov: „acesta este al 6-lea glas 

”. Observăm relaţia autentic-palgal, pe care se 
bazează autorul atunci când creează un singur heruvic pentru ambele 
glasuri, însă, în alcătuirea heruvicului glas VI nu vor lipsi nici modulaţiile în 
glasul II autentic, astfel: 
 

 
 

Măiestria lui Ilie Fotino şi profunda sa cunoaştere a relaţiilor dintre 
glasuri se evidenţiază în alegerea glasului al VIII-lea pentru al treilea 
heruvic, care să fie folosit şi ca heruvic pentru glasul al III-lea, întrucât 
foloseşte modulaţii în acest eh, astfel: 
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Studierea grafiei folosite de Ilie Fotino în compunerea heruvicelor 
sale, relevă o serie de formule melodice, în care sunt comprimate formulele 
specifice interpretării cântului bizantin. Acest fapt este de mare importanţă 
pentru procesul permanent de românire a cântărilor. În cazul heruvicelor lui 
Ilie Fotino, aşa numitele formule ascunse coexistă cu alte formule, care sunt 
grafiate analitic, specific metodei de exighisire, astfel: 

Următoarea formulă care apare foarte des în cântările specifice 
idiomului stihiraric şi papadic, la Ilie Fotino este tălmăcită analitic, astfel: 
 

1. a. Antologhion Paisian, Tom. I, Perioada Triodului14: 

   
 
b. Heruvicul glas VIII, Ilie Fotino, f. 65v. 
 
 

                         
14 Antologhion Paisian, Tom. I, Perioada Triodului, Editura Sofia, Bucureşti, 2005, p. 230. 



208 
 

2. a. Heruvicul glas VIII de Pnton Pann15: 

 
b. Heruvicul glas VIII, Ilie Fotino, f. 64v. 
 
De asemenea,  alte formule ascunse, sunt : 
 

3.    =   

 4.   
=

  
 
 
Întâlnim, foarte des, în heruvicele lui Ilie Fotino şi microvaria 

aşezată sub epistrof şi uneori sub elafron, un semn din vechea grafie, notat 
cu roşu, care apare în manuscrise chiar şi după reforma hrisantică: 
 

               

                         
15 Anton Pann, Heruvico-Chinonicar, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu-Severin, 
2012, pp. 20-21. 
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,    ,   

, , 

  
 

,  
 
În concluzie, putem spune că manuscrisul românesc nr. 23381 din 

anul 1828, ne oferă noi informaţii despre Ilie Fotino Peloponitul, nepotul 
marelui istoric şi psalt Dionisie Fotino, cel care a fost şi profesorul lui Anton 
Pann în vechiul sistem muzical.  

Valoarea deosebită a acestui manuscris constă şi în existenţa celor 
cinci heruvice, şi a pripelelor compuse de Ilie Fotino în noua grafie. Este cel 
mai vechi dintre manuscrisele psaltului Ilie Fotino, scris la doar 22 de ani. 
Deşi grec de neam, Ilie Fotino poate fi înscris între promotorii românirii 
cântărilor, întrucât manuscrisul de la Severin este scris în totalitate în limba 
română, mai mult, autorul propunând soluţii inedite de folosire, în 
combinaţie, a glasurilor bisericeşti înrudite. 

 
Abstract: The Work of Psalter Ilie Fotino in the Light of the Manuscript 
no. 23381 from the Library „I. Gh. Bibicescu” from Drobeta Tr. Severin 
The Romanian manuscript no. 23381 from 1828 gives us information about 
Elijah Fotino Peloponesiul (12th August 1806, Palea Patras, Peloponez, 
Grecia - 185?, Bucharest), the nephew of the great historian Dionisie Fotino 
(1777 – l821). It is the oldest among Elijah Fotino’s manuscripts, written at 
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the age of  only 22. Although he had a Greek origin, Ilie Fotino can be fi 
registered among the  promoters of the Romanian chant, because the 
manuscript from Severin is entirely written  in Romanian. 
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Realitatea Judecăţii Particulare reflectată în  
textele de cult ortodoxe 

 
 

Pr. Asist. Univ. Dr. COSMIN SANTI1 
 

Cuvinte cheie: Judecata Particulară, trup, suflet, Judecător, imnografie 
Keywords: Particular Judgement, body, soul, Judge, hymnography 

 
1. Introducere 
Învăţătura despre judecata particulară este dogmă în Biserica Ortodoxă. Ea 
se întemeiază pe Revelaţia divină. În parabola bogatului nemilostiv şi a 
săracului Lazăr (Luca 16, 19-31) vedem că fiecare dintre cei doi îşi 
primeşte, după moarte, răsplata vieţii pământeşti.2 Dacă starea lor de dincolo 
de mormânt este răsplata vieţii de pe pământ, înseamnă că ei trebuie să fie 
judecaţi pentru a-şi primi acea răsplată. Iată aceasta nu poate fi decât 
judecata particulară. Parabola de mai sus este, astfel, o dovadă a existenţei 
judecăţii particulare. De aceea, „suflete, cu lenevire petrecându-ţi toată 
viaţa, ziua groaznicii judecăţi în minte nu o iei; deşteaptă-te dar şi-ţi 
câştigă pocăinţă, întoarce-te şi strigă către Hristos: Milostive, să nu 
pomeneşti păcatele noastre cele multe în ceasul judecăţii”.3 Pentru aceasta, 
„Cela ce Te-ai răstignit şi ai înviat ca un puternic din mormânt a treia zi, şi 
pe Adam cel întâi zidit l-ai înviat, Unule nemuritorule, şi pe mine mă 
învredniceşte ca să mă întorc la pocăinţă, Doamne, din toată inima mea, şi 
cu credinţă fierbinte pururea să strig Ţie: pomeneşte-mă Mântuitorule, 
întru împărăţia Ta”.4 Şi iarăşi omul va zice în momentul pentru care nu este 
niciodată pregătit îndeajuns şi niciodată departe de acesta: „Suflete al meu 
pocăieşte-te cu căldură; judecata a sosit, deşteaptă-te strigând: Iisuse 
Dumnezeul meu, Tu mă milueşti”.5  

                         
1 Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele 
Educaţiei. 
2 Pr. prof. ALEXIU COMOROŞAN, Dogmatica Ortodoxă, editată de Prof. dr. Emilian 
Voiuţchi, Editura Arhiepiscopală, Cernăuţi, 1889, p. 689-693. 
3 Octoihul Mare, care cuprinde slujba Învierii pe opt glasuri, Tipografia cărţilor bisericeşti, 
Bucureşti, 1952, Glasul al VI-lea, Luni dimineaţă, după a treia Stihologhie, Sedelnele, 
Peasna I, Stihira I, p. 481. 
4 IBIDEM, Glasul al IV-lea, Duminică dimineaţă, la Liturghie, Fericirile, Stihira a IV-a, 
p. 296. 
5 IBIDEM, Glasul al VIII-lea, Marţi dimineaţă, alt Canon al Cinstitului Înaintemergător, 
Peasna a 6-a, Stihira a IX-a, p. 668-669. 
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Răsplata, respectiv pedeapsa pe care o primeşte sufletul prin sentinţa 
judecăţii particulare, nu este completă şi nici definitivă. Nu este completă, 
întrucât nu se dă întregii naturi umane. Ea se dă numai sufletului, nu şi 
trupului. Sufletul, însă, a activat pe pământ împreună cu trupul. Trupul i-a 
servit ca mijloc de manifestare în lume. De aceea, împreună cu acesta 
trebuie să primească în mod deplin bucuria sau întristarea, căci în trup a 
făcut omul binele şi răul, iar acest lucru va fi posibil la doua Venire, când 
omul va primi complet judecata şi răsplata sau pedeapsa de veci. Judecata 
particulară îşi dobândeşte caracterul duhovnicesc atunci când nu este 
înţeleasă ca sancţiune exterioară, ci ca rezultatul comuniunii între om şi 
Dumnezeu, comuniune de iubire, de împlinire, de dobândire a cununilor 
cereşti, de desăvârşire în Împărăţia Cerurilor. 

Toate cele spuse în favoarea judecăţii divine în general, şi împotriva 
teoriei perfecţionării la infinit a sufletelor, sunt valabile şi pentru judecata 
particulară. Dacă singură viaţa de aici este arena în care îşi decide omul 
starea veşnică, şi dacă după moarte nu mai poate face nimic în acest sens, 
urmează că, îndată după moarte, îşi primeşte printr-o judecată, răsplata vieţii 
sale în timp. „Iată judecata se apropie, şi fapte de osândă având însumi, mă 
deznădăjduiesc, drepte Judecătorule; Hristoase Dumnezeule, să nu mă 
osândeşti pe mine”.6  

Trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu nu mai lasă să iasă 
din relaţia cu Sine pe nici un om, odată ce l-a adus la existenţă. Omul 
trebuie să aibă clar impregnat în conştiinţa sa, faptul că Dumnezeu n-a 
întrerupt niciodată relaţia cu el. De aceea, omul trebuie să aibă convingerea 
că, prin trecerea la cele veşnice, sufletul nu piere odată cu trupul, nici nu 
este într-o stare de amorţeală, pentru că Dumnezeu nu lasă în moarte 
îndelungată pe cel care s-a aprins cu iubirea faţă de El, căci dacă n-ar fi aşa, 
atunci ar fi de neînţeles învierea morţilor după o vreme îndelungată de la 
moarte, ca să le arate că nu poate uita în veci de această neiubire. Iar dacă n-o 
poate uita în veci, înseamnă că n-o poate uita nicio clipă. Teza distrugerii 
omului întreg pentru o vreme, duce consecvent la teza distrugerii omului 
întreg pentru veci. Respingerea judecăţii particulare duce la respingerea 
judecăţii universale. „Izbăveşte-mă de lacrimile şi de suspinurile cele gătite 
mie la înfricoşata judecată ce va să fie, cu bine primite rugăciunile Tale, 
Maică Fecioară neîntinată, cele către Ziditorul şi Dumnezeul nostru”.7 

                         
6 IBIDEM, Glasul al VII-lea, Luni dimineaţă, alt Canon al Sfinţilor Îngeri, Peasna a 9-a, 
Stihira a II-a, p. 573 
7 IBIDEM, Glasul al IV-lea, Miercuri dimineaţă, alt Canon al Prea Sfintei de Dumnezeu 
Născătoarei, Peasna I, Stihira a II-a, p. 324. 
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Cei care consideră de prisos judecata particulară o fac din trei 
motive: 
1. nu iau moartea destul în serios; 
2. concep o posibilă fericire individualistă a sufletului; 
3. fac de prisos judecata universală.8 

O fericire individualistă este de neconceput, o fericire în afara 
comunităţii, în izolare, este o fericire privată a sufletului departe de 
Dumnezeu, care petrece izolat de Acesta, nepăsător de poporul lui 
Dumnezeu. Învăţătura ortodoxă nu concepe fericirea drepţilor din cer nici ca 
pe o fericire în izolare şi nici ca pe o fericire în nepăsare de viaţa celor ce 
luptă pe pământ cu păcatul. Drepţii petrec în comuniune întreolaltă şi într-o 
anumită legătură şi cu noi, ajutându-ne în diferite moduri în lupta noastră.9 
Ei continuă să contribuie la viaţa Bisericii. Datorită lor, Biserica de pe 
pământ nu mai are un conţinut pur imanent. Din acest text reiese clar 
puterea legăturii dintre cei vii şi cei morţi, şi legătura Bisericii, prin 
rugăciuni, cu cei adormiţi: „Văzându-mă zăcând fără glas şi fără suflare, 
plângeţi toţi pentru mine, fraţilor şi prietenilor, rudelor şi cunoscuţilor, căci 
ieri vorbeam cu voi şi fără de veste mi-a venit înfricoşătorul ceas al morţii 
şi al judecăţii”.10  

De asemenea, absurdă este şi ideea că, prin judecata particulară şi 
starea provizorie a sufletelor, se face concurenţă judecăţii finale şi fericirii 
după ea. Judecata particulară ca să se impună ca justă sufletului, trebuie să 
se pronunţe asupra faptelor trecute ale omului, nu asupra tuturor 
consecinţelor lor în cuprinsul istoriei. De aceea, trebuie să fie o altă judecată 
care să ţină cont de toate aceste consecinţe, corespunzând unor scoateri la 
iveală în faţa fiecărui suflet a tuturor consecinţelor faptelor sale. Iar această 
descoperire a tuturor consecinţelor faptelor omului, nu poate avea loc decât 
la finalul lumii şi a istoriei ei. Judecata finală asupra fiecăruia trebuie să 
coincidă cu o judecată asupra istoriei îndeobşte, fiecare primindu-şi partea 
sa din această judecată. Astfel, fiecare aşteaptă cu încordare acea 
descoperire finală şi sentinţa lui Dumnezeu asupra întregii istorii, care va 
influenţa sentinţa definitivă asupra fiecăruia,11 în conformitate cu 
îndeplinirea sau încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. „Judecătorul şezând şi 
îngerii înainte stând, trâmbiţa glăsuind şi văpaia arzând, ce vei face suflete 

                         
8 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Judecata particulară după moarte, în 
„Ortodoxia”, VII (1955), nr. 4, p. 547. 
9 IBIDEM, p. 548. 
10 Molitfelnic, care cuprinde slujbe, rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la diferite 
trebuinţe din viaţa creştinilor, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, Rânduiala Înmormântării 
Mirenilor, Stihirile, Slavă…, glasul al VI-lea, p. 239. 
11 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Judecata particulară după moarte, p. 550. 
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al meu fiind dus la judecată? Căci atunci răutăţile Tale vor sta înainte, şi 
păcatele Tale cele ascunse se vor vădi. Pentru aceea mai înainte de sfârşit 
strigă: Dumnezeule curăţeşte-mă şi mă mântuieşte”.12  

Biserica Ortodoxă nu admite o schimbare a stării oamenilor de la 
bine la rău în viaţa viitoare, dar admite o desăvârşire a celor buni, precum se 
poate să fie şi o înaintare în nefericire.  

Realitatea şi adevărul despre judecata particulară îl arată şi Sfinţii 
Părinţi; astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Nici unul dintre cei ce nu au 
scăpat aici de păcate nu va putea să evite, plecând de aici, răspunderile 
pentru ele. Şi precum sunt duşi cei din închisori, legaţi cu lanţuri, în faţa 
tribunalului, tot aşa vor pleca de aici, încinse cu mulţimea de legături ale 
păcatelor”.13 „Plâng şi mă mâhnesc cu amar, socotind înfricoşata dare de 
seamă, din lucruri neavând pricină de nici un răspuns eu ticălosul. Pentru 
aceea mă rog eu Preacurată, mai înainte până a nu mă ajunge sfârşitul 
vieţii cel nearătat, mai înainte de secere, mai înainte de moarte, mai înainte 
de judecată, mai înainte de a-mi lua pedeapsa acolo, unde este focul cel 
nestins şi întunericul cel dinafară, unde este viermele acela ce mănâncă pe 
cei păcătoşi, dăruieşte-mi iertare de greşeli şi mare milă”.14 

Tot Sfinţii Părinţi socotesc că la judecata particulară, pe lângă 
judecata lui Hristos, omul este judecat de propria conştiinţă. Referitor la 
acest aspect, Sfântul Chiril al Alexandriei zice: „Cel ce ne judecă după 
moarte n-are nevoie de pârâşi, nici de martori, nici de dovezi, ci doar le 
pune înainte celor păcătoşi tot cuvântul, toată fapta şi toate cugetele lor”.15 
„Precum voi sta înaintea înfricoşătorului şi nefăţarnicului Tău scaun de 
judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare şi dând răspuns de 
relele ce am făcut, aşa şi astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, 
stând la sfântul Tău altar, înaintea Ta şi înaintea înfricoşătorilor şi sfinţilor 
Tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele 
cele rele şi fărădelegile, dându-le pe faţă şi vădindu-le”.16  

                         
12 Octoihul Mare, Glasul al V-lea, Marţi dimineaţă, după întâia Stihologie, Sedelnele de 
umilinţă, Stihira I, p. 400. 
13 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR apud Pr. prof. dr. CONSTANTIN CORNIŢESCU, 
Judecata Particulară, în vol. „Îndrumări Misionare”, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 868. 
14 Octoihul Mare, Glasul al V-lea, Marţi seară, la Doamne Strigat-am, Stihirile Stăpâneşti, 
Stihira a III-a, p. 411. 
15 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Omilia XIV, Despre ieşirea sufletului, P.G. 77, 
1072 apud JEAN-CLAUDE LARCHET, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, 
traducere din limba franceză de Marinela Bojin, Ed. Sofia, Bucureşti, 2006, p. 163. 
16 Liturghierul, care cuprinde dumnezeieştile liturghii ale sfinţilor noştri părinţi: Ioan Gură 
de Aur, Vasile cel Mare, şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, precum şi rânduiala 
Vecerniei, Utreniei, Dumnezeieştii Proscomidii, Liturghiei cu arhiereu etc., Ed. IBMBOR, 
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Despre o astfel de judecată şi de realitatea ei, vorbeşte Avva Dorotei 
care susţine că sufletul va fi mustrat de propriul cuget, înfăţişându-i 
chinurile pe care le va avea de îndurat sufletul pătimaş, care pururea îşi va 
aduce aminte de păcatele săvârşite pe pământ şi va purta cu sine pe vecie 
povara păcatelor sale.17 De aceea, să rugăm pe Hristos-Judecătorul, să 
dăruiască „sufletelor noastre umilinţă şi cugetelor noastre, grijă de 
întrebarea ce ni se va face la judecata Ta cea înfricoşătoare şi dreaptă. 
Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi omoară păcatul din mădularele 
noastre cele pământeşti; pentru ca întru liniştea somnului să ne luminăm 
prin cugetarea la judecăţile Tale”.18 

Despre reala judecată îndată după moarte, Sfântul Ioan Scărarul zice: 
„Judecata ostenelilor o vom cunoaşte la vremea ieşirii sufletului”.19   

Şi Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că: „Pururea ne mustră 
conştiinţa păcatelor, şi mai ales în ceasul acela când avem a pleca de aici 
la judeţul cel înfricoşat de dincolo, unde vom avea de dat socoteală. 
Gândindu-ne la toate acestea, să nu ne îndoim că după plecarea de aici vom 
sta înaintea înfricoşătoarei judecăţi, că vom da cuvânt de tot ce am făcut, că 
vom avea de dat socoteală şi vom fi pedepsiţi dacă rămânem în păcate, iar 
dacă am voi să fim cât de puţin cu luare-aminte asupra noastră, ne vom 
bucura cu cununi şi de bunătăţi nespuse, noi să alegem calea virtuţii, pentru 
ca plecând cu îndrăznirea cuvenită spre scaunul de judecată, să avem parte 
de bunătăţile făgăduite nouă”.20 Şi tot Sfântul Ioan Hrisostom spune: 
„Dumnezeu de două ori Se arată ca Judecător: la moarte şi în ceasul 
învierii”.21 De aceea, trebuie să fim cu luare aminte la cuvintele Bisericii, 
care ne îndeamnă şi ne cheamă în jurul ei, zicându-ne: „Veniţi toţi, adunaţi-vă 
şi, şezând, ascultaţi cuvânt: fraţilor, înfricoşătoare este judecata înaintea 

                                                               
Bucureşti, 1995, Rânduiala Sfintei Împărtăşiri, Rugăciunile înainte de dumnezeiasca 
Împărtăşire, Rugăciunea a patra a Sfântului Simeon Metafrastul, p. 308. 
17 AVVA DOROTEI, Învăţături de suflet folositoare apud JEAN-CLAUDE LARCHET, 
Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, p. 163. 
18 Molitfelnic, Slujba Vecerniei din Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Rugăciunea a patra, 
p. 708. 
19 SFÂNTUL IOAN SCĂRARUL, Scara, IV, 81 apud JEAN-CLAUDE LARCHET, 
Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, p. 164. 
20 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Al doilea cuvânt despre Lazăr, 2; Omilii la Matei, 
XIII, 5 apud JEAN-CLAUDE LARCHET, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, 
p. 164, 165. 
21 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la 2 Timotei, III, 3 apud JEAN-CLAUDE 
LARCHET, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, p. 165.  
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căreia toţi vom sta; nu este acolo nici rob, nici slobod; nu este acolo nici 
mare, nici mic, ci toţi ne vom înfăţişa goi”.22 

Aşadar, „în fiecare zi să aveţi înaintea ochilor moartea şi să vă 
gândiţi cum veţi ieşi din trup şi cum veţi trece peste puterile întunericului 
care vă vor întâmpina în văzduh şi cum veţi sta neîmpiedicat înaintea lui 
Dumnezeu. Priviţi de mai înainte la înfricoşata zi a judecăţii şi a răsplătirii 
tuturor faptelor şi gândurilor voastre. Căci toate sunt goale şi descoperite 
înaintea ochilor Celui în faţa Căruia vom da socoteală (Evrei 4, 13). Cel ce 
crede că va fi o judecată când va ieşi din trup, nu poate judeca pe aproapele 
său pentru nici o faptă, ca unul ce are să dea răspuns lui Dumnezeu pentru 
toate faptele sale” (Avva Isaia Pustnicul).23 

Drept urmare, trebuie să ne rugăm îndelung, Bunului-Dumnezeu, cu 
cuvintele: „Pacea ta o dă nouă, Fiule al lui Dumnezeu, că fără de tine pe alt 
Dumnezeu nu cunoaştem şi numele tău numim, că Dumnezeul viilor şi al 
morţilor tu eşti”.24 

 
2. Autorul şi criteriul Judecăţii Particulare 
Autorul judecăţii particulare este acelaşi ca şi al judecăţii universale, 
Hristos-Domnul. Căci „Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o 
Fiului” (Ioan 5, 22), El a pătimit pentru oameni, El îi judecă. El are şi 
înţelegere pentru slăbiciunile lor, pentru că a luat fire omenească, şi s-a făcut 
ca Unul dintre noi. El le arată pilda Sa şi putinţa de a fi împlinit aceea ce le 
cere: „Judecătorul şezând şi îngerii stând înainte, trâmbiţa răsunând şi 
văpaia arzând, ce vei face, suflete al meu, când vei fi dus la judecată? Că 
atunci răutăţile tale se vor arăta, şi greşelile tale cele ascunse vor fi vădite. 
Pentru aceasta, mai înainte de sfârşit roagă pe Judecătorul: Dumnezeule, 
milostiveşte-Te spre mine şi mă mântuieşte”.25 

Dumnezeu a binevoit să le dea oamenilor drept judecător un om care 
să-i judece după măsura omenească, dar un om care şi-a împlinit cu 
seriozitate această măsură. El nu cere de la oameni ceea ce nu a împlinit El 
însuşi, mai mult decât ştie că poate împlini un om, dar cere ceea ce ştie prin 
proprie experienţă că se poate împlini. Numai un Om ca El poate fi blând şi 

                         
22 Molitfelnic, Rânduiala Înmormântării Preoţilor şi a Diaconilor de mir, Troparele, glasul al 
VIII-lea, Troparul al III-lea, p. 281. 
23 AVVA ISAIA PUSTNICUL, Douăzeci şi nouă de cuvinte apud JEAN-CLAUDE 
LARCHET, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, p. 165. 
24 Octoihul Mare, Glasul I, Marţi Dimineaţă, Canonul de umilinţă, Peasna 5, Irmos, p. 47. 
25 Penticostarul, adică sfintele slujbe de la Duminica Paştilor până la Duminica Tuturor 
Sfinţilor, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, Marţi în săptămâna a şasea după Paşti, la Utrenie, 
după înâia Catismă, Sedelnele Octoihulului, Sedealna a II-a de umilinţă, glasul al V-lea, 
p. 234. 
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drept, iar dacă se întâmplă să-i fi judecat fără ca Om, decât ca Dumnezeu 
neîntrupat, s-ar putea spune că-i judecă sau prea blând sau prea sever. Până 
la judecată, Fiul ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, ca Unul dintre noi, 
Se roagă pentru oameni la Tatăl, suferă pentru ei, le poartă de grijă prin 
actul providenţei Sale, iar într-un final, nu se putea un act mai maiestuos şi 
mai graţios din partea Tatălui, decât acesta de a lăsa pe Fiul să-i judece pe 
oameni,26 pe aceştia pentru care a dovedit atâta iubire, încât a suportat până 
şi moartea pe Cruce. „Cele cereşti văzând s-au înfricoşat şi cele pământeşti 
cu frică s-au cutremurat când Te-ai înălţat pe Cruce, de voie, Cela ce eşti 
fără de păcate, soarele s-a întunecat şi luna s-a înnegrit; atunci şi Maica Ta 
plângând a grăit: Fiul meu, ce vedere este aceasta? Cum pentru toţi singur 
ai pătimit?”.27 

Mântuitorul este Judecătorul nostru, pentru ca oamenii să vadă şi să 
înţeleagă justeţea deplină a Celui care judecă ca persoană cu fire omenească, 
şi ca om ce ştie condiţia umană,28 posibilul pe care putea şi trebuia să-l facă 
fiecare pe parcursul vieţii sale, prin marea tumultoasă a existenţei sale pe 
acest pământ al suferinţei şi al încercărilor de tot felul. În calitate de om, 
Mântuitorul, ca Cel Care a purtat firea omenească cu toate slăbiciunile ei, 
fire cu care Domnul Hristos rămâne unit pentru veşnicie, apare ca singura 
Persoană care poate pronunţa sentinţa perfectă şi desăvârşită asupra unui 
purtător al condiţiei umane. „Văzându-Te toată făptura răstignit pe cruce 
gol, pe Tine, Făcătorul şi Ziditorul tuturor, s-a schimbat de frică şi s-a 
tânguit; soarele şi-a strâns lumina şi pământul s-a clătinat; pietrele s-au 
despicat şi catapeteasma templului s-a rupt; morţii din morminte s-au sculat 
şi Puterile îngereşti s-au spăimântat, zicând: O, minune! Judecătorul se 
judecă şi pătimeşte voind, pentru mântuirea şi înnoirea lumii”.29  

Hristos este Judecătorul suprem şi desăvârşit, pentru că din „El se 
revarsă viaţa şi fericirea comuniunii depline peste cei ce au vieţuit după 
pilda Lui şi s-au asemănat cu El, având în ei, încă din viaţa aceasta, toată 
lumina şi bucuria comuniunii cu El, iar cei ce nu L-au urmat, vor rămâne 
într-o lipsire definitivă de bucuria acestei comuniuni cu El, Persoana-izvor a 

                         
26 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Judecata particulară după moarte, p. 551-552. 
27 Octoihul Mare, Glasul al III-lea, Vineri dimineaţă, după a treia Stihologhie, Sedelne, 
Slavă ... Şi acum... , p. 253-254. 
28 Pr. conf. dr. GEORGE REMETE, Dogmatica ortodoxă, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 
2000, p. 347. 
29 Triodul, care cuprinde slujbele bisericeşti de la Duminica Vameşului şi Fariseului până 
la Sfânta Înviere, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, Duminica a treia a Sfântului şi Marelui 
Post, La Litie, Slavă..., Şi acum..., glasul al V-lea, p. 312-313. 
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toată iubirea dumnezeiască şi omenească”.30 De aceea, ne adresăm astfel lui 
Hristos-Judecătorul nostru în alcătuirile imnografice: „Îndură-te de mine, 
Mântuitorule, Cel Ce Te-ai născut şi ai păzit, după naştere, nestricată pe 
ceea ce Te-a născut, când vei şedea să judeci faptele mele, trecând cu 
vederea nelegiuirile şi păcatele mele, ca Cel ce eşti fără de păcat, ca un 
Dumnezeu milostiv şi iubitor de oameni”.31 (Mineiul pe Ianuarie, Ziua a 
treisprezecea, la Utrenie, Canonul mucenicilor – alcătuire a lui Ioasaf, glasul 
al VIII-lea, Cântarea a 9-a, a Născătoarei, p. 226) 

Pentru cei drepţi, judecata lui Hristos înseamnă arătarea Lui cea mai 
evidentă în relaţia cu ei, împreună cu toate darurile iubirii Lui; pentru cei 
păcătoşi, judecata semnifică încetarea oricărei încercări a Lui de a Se mai 
apropia de ei, de a-i mai scoate din atitudinea lor de refuz de El; iar acest 
lucru nu că Hristos nu ar mai voi să le arate dragostea, ci pentru că inimile 
lor s-au învârtoşat aşa de tare încât au la bază negarea Lui şi neascultarea de 
El.32 Astfel, cărţile de cult pomenesc pe cei drepţi şi pe cei păcătoşi, cu 
referire la judecata Domnului: „Astăzi, credincioşii săvârşind pomenirea 
tuturor morţilor celor din veac, anume: a celor ce în credinţă au vieţuit 
creştineşte, să lăudăm pe Mântuitorul şi Domnul şi să cerem cu dinadinsul 
ca să dea ei răspuns bun, în ceasul judecăţii, la Însuşi Dumnezeul nostru, 
Cel ce va să judece tot pământul, dobândind cu bucurie starea cea de-a 
dreapta Lui, în partea drepţilor şi în moştenirea cea luminată a sfinţilor; şi 
să se facă vrednici împărăţiri Lui celei cereşti”;33 şi iarăşi „plâng şi mă 
mâhnesc cu amar, socotind înfricoşătoarea dare de seamă, din lucruri 
neavând pricină de nici un răspuns eu ticălosul. Pentru aceea mă rog eu 
Preacurată, mai înainte până a nu mă ajunge sfârşitul vieţii cel nearătat, 
mai înainte de secere, mai înainte de moarte, mai înainte de judecată, mai 
înainte de a-mi lua pedeapsa acolo, unde este focul cel nestins şi întunericul 
cel dinafară, unde este viermele acela ce mănâncă pe cei păcătoşi, 
dăruieşte-mi iertare de greşeli şi mare milă”.34 

Faptul că Judecătorul suprem al oamenilor este Hristos Domnul, 
constituie nu pentru El cea mai mare cinste, ci pentru oameni. Dar, 

                         
30 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. 
IBMBOR Bucureşti, 1997, p. 184. 
31 Mineiul pe Ianuarie, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005, Ziua a treisprezecea, la 
Utrenie, Canonul mucenicilor – alcătuire a lui Ioasaf, glasul al VIII-lea, Cântarea a 9-a, a 
Născătoarei, p. 226. 
32 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol, III, p. 184. 
33 Triodul, Sâmbăta Lăsatului Sec de Carne, la Vecernie, la Doamne Strigat-am, glasul al 
VIII-lea, Stihira I, p. 25. 
34 Octoihul Mare, Glasul al V-lea, Marţi seară, la Doamne Strigat-am, Stihirile Stăpâneşti, 
Stihira a III-a, p. 411. 
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demnitatea de Judecător a Domnului este deosebită de cea de Mântuitor, a 
Lui. Însă, Hristos face legătura iubirii între cele două demnităţi, într-un chip 
deosebit mai presus de capacitatea noastră de înţelegere şi de cunoaştere, iar 
judecata Lui este mai blândă decât am merita-o noi şi decât ar putea-o face 
oricine, fără să nesocotească totuşi dreptatea, „că Tu eşti şi Începătorul 
învierii noastre şi Judecătorul cel nemitarnic şi iubitor de oameni pentru 
cele făcute în viaţă, Stăpân şi Domn al răsplătirii”.35 Sfântul Simeon Noul 
Teolog spune că „dacă la judecată Dumnezeu s-ar arăta omului descoperit, 
fără umanitate, nu L-ar putea suporta, s-ar simţi copleşit, strivit de arătarea 
Lui; ar fi o distanţă aşa de mare între ceea ce a putut realiza omul ca 
sfinţenie, şi ceea ce este Dumnezeu, încât simpla arătare a lui Dumnezeu ar 
fi pentru om o osândă catastrofală”.36  

La această judecată, Hristos se foloseşte şi de conştiinţa omului, ca 
să nu poată spune acesta că a fost judecat pe nedrept. Însăşi conştiinţa 
omului îl va osândi atunci pe omul păcătos şi tot ea îi va da pace şi linişte, 
dacă nu se va găsi în el nimic vrednic de osândit. Conştiinţa după moarte va 
fi luminată în chip deosebit de Dumnezeu şi va câştiga o putere 
extraordinară de pătrundere şi de judecată nemincinoasă a omului. Dar, 
omul, nu este singur în actul judecăţii, ci cu Hristos şi conştiinţa sa. Precum 
în viaţa sa pământească creştinul se află în comunitatea Bisericii luptătoare 
şi triumfătoare, tot aşa se află şi în momentul judecăţii lui, în sobornicitatea 
Bisericii, care se roagă pentru el.37 „Când va vrea să mă judece Judecătorul 
şi Dumnezeul meu şi să mă osândească pe mine cel osândit de conştiinţa 
mea, mai înainte de judecata aceea, nu mă uita pe mine, povăţuitorul 
meu”.38 

Dar, cum se va face efectiv această judecată, sintetizează într-un 
mod expresiv teologul rus N. Malinkosvky: „Scriptura nu vorbeşte despre 
acest lucru. Ne putem lămuri în această privinţă dacă analizăm ideea de 
judecată aşa cum se aplică ea lui Dumnezeu. Judecata, în înţeles lumesc, are 
două părţi: evaluarea vinovăţiei sau a nevinovăţiei unei persoane judecate şi 
pronunţarea sentinţei. Totuşi, atunci când judecata se face de Dumnezeu cel 
Atotştiutor, care ştie întotdeauna starea morală şi valoarea omului, prima 
parte a judecăţii trebuie să fie înţeleasă exclusiv în sensul că sufletul este 
determinat să-şi vadă propria stare morală. La această stare în care sufletul 
îşi dă seama de propria condiţie se ajunge cu ajutorul conştiinţei. Şi 
                         
35 Penticostarul, Luni după Rusalii, la Vecernie, Rugăciunea a şasea, p. 335. 
36 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cuv 57, ad Siros, 288 apud Pr. Prof. Dr. DUMITRU 
STĂNILOAE, Judecata particulară după moarte, p. 552. 
37 IBIDEM, p. 553. 
38 Ceaslov, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993, Canon de rugăciune către Îngerul Păzitor, 
Cântarea a 7-a, Stihira a II-a, Glasul al VIII-lea, p. 603. 
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conştiinţa judecă acţiunile omului în această viaţă. După moarte, după 
dezbrăcarea de trup, înaintea înfăţişării în faţa lui Dumnezeu care le vede pe 
toate, vocea conştiinţei se va ridica şi mai limpede şi mai cinstit, judecând 
întreaga cale pe care a urmat-o în viaţă. Nu va exista niciun fel de 
autoamăgire, scuze lumeşti sau dezvinovăţiri în nume propriu. Cu ajutorul 
conştiinţei, la judecata particulară, Dumnezeu poate aduce sufletul să îşi 
vadă condiţia morală. Exact în acelaşi fel, pronunţarea sentinţei pe care o 
face Dumnezeu Atotputernic nu poate fi înţeleasă în sensul anunţării unei 
decizii juridice. Voia lui Dumnezeu este în acelaşi timp o acţiune a voinţei 
sale şi prin urmare hotărârea Judecătorului cel Atotputernic este în acelaşi 
timp fericirea sufletului sau refuzul său din împărăţia vieţii veşnice. Fără 
îndoială, fiind judecat de conştiinţă, sufletul însuşi va constata dreptatea 
judecăţii lui Dumnezeu Cel care i-a pecetluit soarta (rezumat din Teologia 
Dogmatică Ortodoxă Rusă)”.39  Aşadar, înfricoşat este omul „când se duce 
la Judecătorul, unde nu este părtinire; căci sluga şi stăpânul împreună vor 
sta; împăratul şi ostaşul, bogatul şi săracul în aceeaşi cinste vor fi; şi 
fiecare, după faptele sale, sau se va preamări, sau se va ruşina”.40 „Nimeni 
nu va scăpa acolo de înfricoşătorul scaun al judecăţii Tale: toţi împăraţii şi 
puternicii, împreună cu robii vor sta înainte, şi glasul cel înfricoşător al 
Judecătorului va chema popoarele cele păcătoase la judecata osândei”.41 

Criteriul Judecăţii este stăruinţa fiecăruia de a se apropia de Hristos, 
prin împlinirea poruncilor. Nu va fi vorba de o apreciere dimensională a 
faptelor, ci mai degrabă de o constatare ontologică a stării de fapt, a 
înfăţişării cu care se prezintă fiecare, a hainei de nuntă, pe care şi-a agonisit-o 
sau nu. Nu este vorba despre o simplă imputare morală. Sufletul însuşi 
putând să-şi constate singur starea în care se înfăţişează, sentinţa 
Judecătorului va coincide irevocabil cu sentinţa sau constatarea sa proprie. 
Această stare se numeşte mai ales chipul lui Hristos, pentru că în omul bun, 
virtuos, fiecare virtute este o trăsătură a chipului lui Hristos, iar toate 
trăsăturile morale la un loc, alcătuiesc chipul complet al lui Hristos.42 „De 
lenea sufletului meu dormitând eu, Mire-Hristoase, n-am agonisit candelă 
aprinsă din virtuţi şi m-am asemănat fecioarelor celor neînţelepte, 
trândăvind în vremea lucrării. Stăpâne, nu-mi închide milostivirile 
îndurărilor Tale, ci scuturând somnul meu cel întunecat, scoală-mă şi mă 

                         
39 IPS LAZĂR PUHALO, Sufletul, trupul şi moartea, traducere de Virgil Baidoc, Ed. Eikon, 
Cluj-Napoca, 2006, p. 95-96. 
40 Molitfelnic, Rânduiala Înmormântării Mirenilor, Stihirile, Slavă…, glasul al VI-lea, 
p. 239. 
41 IBIDEM, Rânduiala Înmormântării Preoţilor şi a Diaconilor de mir, Canonul, Cântarea a 5-a, 
Slavă…, glasul al VI-lea, pp. 279-280. 
42 Pr. conf. dr. GEORGE REMETE, Dogmatica ortodoxă, p. 347. 
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primeşte în cămara Ta, împreună cu Fecioarele cele înţelepte, unde este 
glasul cel curat al celor ce prăznuiesc şi cântă neîncetat: Doamne, slavă 
Ţie”.43 „Înfricoşător este deznodământul morţii şi grozavă este judecata 
Stăpânului! Că focul cel nestins s-a gătit acolo, viermele cel neadormit care 
chinuieşte, şi scrâşnirea dinţilor, întunericul cel mai din afară şi osânda 
veşnică. Pentru aceasta, să ne rugăm Mântuitorului: Pe cei ce ia-i ales din 
acestea trecătoare, odihneşte-i, pentru mare mila Ta!”.44 

Condiţiile pe care Sfânta Scriptură le cere pentru ca cineva să fie 
trimis prin judecata particulară la fericire, sunt pe de o parte: credinţa 
(Marcu 16, 16), iar pe de altă parte faptele bune (2 Corinteni 5, 10; Matei 
25, 34) sau păzirea poruncilor: „Credinţa lucrătoare prin iubire” (Galateni 
5, 6). 

Aceste două aripi, credinţa şi faptele bune, urcă pe om la Dumnezeu. 
„Credinţa fără fapte este moartă” (Iacob 2, 17), nu este credinţă cu 
adevărat; faptele care nu se fac pentru Hristos, din dragoste faţă de El şi cu 
conştiinţă smerită că El dă putere pentru ele, sau se fac din oarecare interes, 
nu au puterea mântuitoare. Faptele bune făcute în mod permanent, nasc 
deprinderea de a face regulat acel bine, adică o virtute. Astfel, credinţa se 
dezvoltă ca o sămânţă în virtuţi, prin împlinirea poruncilor, şi virtuţile 
implică o luptă necurmată cu patimile, ca tot atâtea forme ale egoismului, 
adică o curăţire treptată de ele.  

Propriu-zis, Dumnezeu nu va pune în cumpănă numeric faptele bune 
şi cele rele. Căci se poate ca unii să fi săvârşit foarte multe fapte rele şi apoi 
s-au căit cu toată puterea de ele, fără să mai apuce să facă multe fapte bune. 
Aceasta nu-i va împiedica să se mântuiască. Ceea ce Dumnezeu are în 
vedere la judecată, ca şi criteriu absolut, este starea cu care se duce omul din 
această lume. Starea de credinţă şi de iubire care se cere, trebuie să fie una 
hotărâtă şi puternică. Se cercetează dacă credinţa şi faptele au restaurat 
ontologia omului: au făcut firea lui înrudită cu Hristos şi adecvată ordinei 
cereşti în care va fi aşezată, au suprimat chipul pământesc şi au imprimat 
chipul ceresc.45 „Neaducându-mi aminte, Mântuitorule, de înfricoşătoarea 
judecată, la care am să stau înainte şi să dau răspuns pentru tot lucrul şi 
cuvântul, nici gândindu-mă la moartea cea fără de veste, sunt neîndreptat, 

                         
43 Triodul, În Sfânta şi Marea zi Marţi în Săptămâna Patimilor, Vecernia ce se săvârşeşte cu 
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, Marţi dimineaţa, la Doamne strigat-am, Stihira a II-a, 
glasul al II-lea, p. 563. 
44 Penticostarul, Sâmbătă în săptămâna a şaptea după Paşti, la Utrenie, la Laude, Stihira I, 
glasul al VI-lea, p. 310. 
45 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Judecata particulară după moarte, p. 556-557. 
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dar Tu, Îndreptătorul meu, nu mă lăsa pe mine”.46 „De ziua cea înfricoşată 
gândind suflete al meu, priveghează aprinzând candela Ta, luminându-o cu 
untdelemn, că nu ştii când va veni la Tine glasul ce va să zică: iată Mirele. 
Vezi, dar, suflete al meu să nu dormitezi, şi vei rămâne afară, bătând ca 
cele cinci fecioare; ci cu priveghere aşteaptă ca să întâmpini pe Hristos 
Dumnezeu cu untdelemn de ungere, şi-Ţi va da Ţie cămara cea 
dumnezeiască a slavei Sale”.47 

Ceea ce va atârna greu şi va fi de mare importanţă la judecată, este 
pocăinţa. Chiar dacă omul a păcătuit mult şi greu, dacă s-a pocăit sincer 
măcar în preajma morţii, este iertat. Pocăinţa trebuie să se facă în viaţă după 
orice păcat greu, căci altfel păcatul blochează drumul către mântuire. 
Calitatea pocăinţei din preajma morţii este determinată de seriozitatea cu 
care omul s-a străduit după desăvârşire. „Faptele mele, Îndurate, ca nişte 
muncitori vor să mă pârască înaintea judecăţii Tale, de care mântuieşte-mă 
degrab, Hristoase, şi la pocăinţă mă îndreptează”.48 „Cu postul înălţându-ne 
din patimile râvnitoare de cele de jos, să înălţăm pe Domnul, Cel ce s-a 
înălţat pe Cruce şi lumea a înălţat; să bem în simţire băutura umilinţei; să 
luăm în minte ziua şi ceasul în care avem să stăm de faţă, înaintea 
veşnicului Judecător”.49 

Judecata lui Hristos este cu atât mai necesară, cu cât vedem faptul 
acesta al progresului omului pe calea desăvârşirii prin virtuţi şi pocăinţă, 
fiind de mare necesitate ca omul să fie răsplătit pentru ceea ce el a lucrat 
neîncetat. Judecata face din umanitatea desăvârşită a lui Hristos, 
înrădăcinată în absolutul divin, pârghia fermă a progresului nostru spre 
adevărata desăvârşire în umanitate. Judecata lui Hristos înseamnă că există o 
deosebire între o ordine a valorilor cu însemnătate absolută şi dezordinea 
nonvalorilor, sau părutelor valori, şi că valorile absolute sunt cele care duc 
la umanitatea deplină, care este în Dumnezeu făcut El Însuşi om şi că se 
poate trăi în această ordine şi ajunge raiul realităţii lor desăvârşite. Fără o 
asemenea judecată, generaţiile de oameni sunt destinate sau să se 
prăbuşească succesiv în neant, sau să evolueze, cu căderi şi ridicări, sau 
numai cu înaintări în planul relativului. În afara judecăţii lui Hristos nu este 
decât numai iadul; judecata Lui dă ocazia celor ce o admit să scape de 

                         
46 Ceaslov, Canon de rugăciune către Îngerul Păzitor, Cântarea a 4-a, Stihira I, Glasul al 
VIII-lea, p. 600. 
47 Octoihul Mare, Glasul al VIII-lea, Luni dimineaţă, după întâia Stihologie, Sedelnele de 
umilinţă, Stihira a II-a, p. 652. 
48 IBIDEM, Glasul al IV-lea, Luni dimineaţă, alt Canon al Sfinţilor Îngeri, Peasna a 6-a, 
Stihira a III-a, p. 303 
49 Triodul, Vineri dimineaţă în a doua săptămână a Sfântului şi Marelui Post, Sedealna după 
a doua Catismă, glasul al IV-lea, p. 244. 
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nefiinţă sau de iad. Adică: ori există Hristos şi o judecată a Lui, şi atunci 
scapă de nefiinţă sau de iad măcar cei ce cred în El, sau nu există, şi atunci 
tot ce e persoană este condamnat pieirii sau iadului etern, echivalent cu lipsa 
oricărui sens. Fericirea la care merg cei care au avut pe Hristos în ei, fiind 
deplinătatea descoperită a comuniunii cu El, este pe de o parte un plus 
incomensurabil, pe de alta o continuare a comuniunii din cursul vieţii 
pământeşti.50 „Judecătorule nevinovat, de voie ai venit să stai, Hristoase, 
înaintea judecăţii lui Pilat, ca să ne scapi de datoriile noastre. Drept aceea 
ai răbdat, Bunule, a fi rănit cu Trupul, ca toţi să luăm mântuire”.51 „De 
înfricoşătorul Tău divan aducându-mi aminte, preabunule Doamne, şi de 
ziua judecăţii mă înfricoşez şi mă tem, vădit fiind de cugetul meu. Când vei 
şede pe scaunul Tău şi vei face cercetare, atunci nimeni nu va putea tăgădui 
păcatele, adevărul vădindu-le, şi frica cuprinzându-l. Că tare va suna 
atunci focul gheenei, şi păcătoşii vor scrâşni; ci mă miluieşte, mai înainte 
de sfârşit, şi mă iartă, Judecătorule preadrepte”.52 

„Este de remarcat faptul că Sfinţii Părinţi fac dependentă judecata lui 
Hristos de faptele din viaţă ale oamenilor, rugăciunile şi cântările 
înmormântării, mişcate de milă pentru cel ce pleacă şi de înţelegerea smerită 
a slăbiciunii omeneşti, pun accentul aproape numai pe iertarea lui Hristos. 
Rolul activ al lui Hristos la judecată este pus de ele în relief mai accentuat. 
În orice caz, rugăciunile şi cântările de iertare pentru cel decedat presupun o 
căinţă a aceluia măcar în ultimele clipe ale vieţii lui, o ieşire a sufletului din 
trup în stare de căinţă, pe care credem că o continuă şi după moarte. De 
aceea, între aceste rugăciuni şi cântări ce le fac cei de faţă, unele se fac în 
numele celui decedat, sau în aceeaşi cântare, subiectul este când decedatul, 
când obştea de faţă. Mai ales rugăciunile de la ieşirea sufletului se fac în 
numele celui adormit exprimând căinţa lui, din clipele imediat anterioare 
ieşirii sufletului”.53 Referitor la cele expuse, în timpul slujbei înmormântării 
se cântă următoarele stihiri emoţionante: „Văzându-mă zăcând fără glas şi 
fără suflare, plângeţi şi (rugaţi-vă) toţi pentru mine, fraţilor şi prietenilor, 
rudelor şi cunoscuţilor, căci ieri vorbeam cu voi şi fără de veste mi-a venit 
înfricoşătorul ceas al morţii”54 şi „veniţi şi priviţi toţi străina şi 
înfricoşătoarea vedere cunoscută tuturor, chipul care acum se arată, şi să 

                         
50 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Judecata particulară după moarte, p. 189. 
51 Triodul, În Sfânta şi Marea zi Joi în Săptămâna Patimilor, la Pavecerniţa Mică, 
Tricântarea-alcătuire a lui Andrei Criteanul, Cântarea a 9-a, Stihira a IV-a, glasul al VIII-lea, 
p. 602. 
52 IBIDEM, Duminica Lăsatului sec de carne, la Utrenie, Icos, p. 45. 
53 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 191, 193. 
54 Molitfelnic, Rânduiala Înmormântării Mirenilor, Stihirile, Slavă…, glasul al VI-lea, 
p. 239. 
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nu mai gândiţi la cele trecătoare, căci astăzi sufletul se desparte de trup, 
mutându-se la lumea cea veşnică, mergând pe o cale în care niciodată n-a 
umblat, şi la Judecătorul cel nefăţarnic, unde stau înainte cetele îngereşti; 
şi înfricoşătoare este, judecata aceea, unde toţi vom sta goi: unii ruşinaţi, 
iar alţii încununaţi”.55  

 
3. Martorii, acuzatorii şi apărătorii de la Judecata particulară 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos are nevoie la judecata particulară de 
martori, nu pentru că nu ar cunoaşte singur tot adevărul, ci El nu vrea să 
rămână nici un dubiu despre dreptatea judecăţii Sale, în cei interesaţi de 
soarta sufletului respectiv.  

Primul martor al omului este conştiinţa sa. Atunci conştiinţa are un 
rol extrem de important, poate niciodată mai de folos ca în momentul 
judecăţii; nici un prieten nu-l va putea mângâia fără temei în conştiinţa sa. 
Cei osândiţi la necomuniune veşnică cu Hristos, nu vor face altceva decât să 
recunoască din partea lor că de fapt, nu sunt capabili de comuniune cu 
Hristos şi cu semenii. Ei îşi dau totuşi seama că nefericirea lor se datorează 
necomuniunii, dar nu pot ieşi din starea de a o refuza. Conştiinţa îi 
osândeşte şi starea în care se află este o stare de chin. Scrierile duhovniceşti 
vorbesc despre prezenţa demonilor în momentul judecăţii, ei aducând 
înaintea Dreptului Judecător faptele rele, iar îngerii pe cele bune.56 
„Înfricoşata judecată mă aşteaptă pe mine, Doamne, că şi tăcând eu, faptele 
mele strigă; ci apucând mai înainte Hristoase Dumnezeule, caută-mă pe 
mine rătăcitul, prin pocăinţă şi mă mântuieşte”.57  

Dar, până la aceştia, conştiinţa este luminată de Dumnezeu ca să-şi 
cunoască deplin toate faptele, să le înţeleagă şi astfel să poată aprecia 
singură sentinţa. Îngerii participă la judecată ca apărători, încercând să 
aducă înaintea lui Dumnezeu toate faptele bune ale sufletului săvârşite în 
viaţă, unele ascunse sau poate uitate. În partea opusă stau diavolii, ca 
acuzatori, ei sunt admişi de Dumnezeu, chiar dacă încearcă să discrediteze 
pe om, aducând înainte numai fapte rele, pentru că Dumnezeu doreşte ca 
judecata să fie limpede şi clară, neascunzând şi neevitând nimic, pentru ca 
înşişi diavolii să recunoască justeţea ei.58 „Mulţumim ţie, pururea, 
Născătoare de Dumnezeu şi te mărim, curată, şi ne închinăm ţie, lăudând 
Naşterea ta, ceea ce eşti plină de haruri, strigând neîncetat: Mântuieşte-ne 
                         
55 IBIDEM, Rânduiala Înmormântării Preoţilor şi a Diaconilor de mir, după Laude, alte 
stihiri idiomele, Slavă…, glasul al VI-lea, p. 297. 
56 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 193-194. 
57 Octoihul Mare, Glasul al III-lea, Luni dimineaţă, după a doua Stihologhie, Sedelnele, 
Stihira a II-a, p. 209. 
58 Pr. Conf. Dr. GEORGE REMETE, Dogmatica ..., p. 347. 
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pe noi, Fecioară, întru tot milostivă şi preabună, şi ne răpeşte de la 
înfricoşătoarea pâră a demonilor, în ceasul cercetării, ca să nu ne ruşinăm 
noi robii tăi”.59 

„Demonii sunt acuzatori amarnici, exagerând greşelile făcute de cel 
decedat, dacă ele nu sunt de tot mari şi simt că acesta ar putea să le scape. 
Dar tocmai speriind pe cel judecat, îi fac un bine, pentru că acesta îşi pune 
întreaga nădejde în Hristos, şi astfel ei sunt alungaţi repede din jurul 
sufletului care-şi pune nădejdea în Domnul Hristos, de către îngerii buni, 
care îi întăresc conştiinţa şi îi dau curaj. Demonii caută din acest plan 
intermediar să ne scoată din realitatea noastră concretă, dar, în acelaşi timp, 
să ne împiedice să ne unim cu cea dumnezeiască. Ei sunt creatori de 
confuzii, prin construcţii ireale şi dezordonate, mincinoase; sunt ispititorii 
noştri, prin lumea lor fantasmagorică, a unor chipuri făcute atractive sau 
repulsive în mod exagerat, sau unor abstracţii înşelătoare; ei încearcă să ne 
scoată din starea de trezvie, amăgindu-ne de imagini atrăgătoare, cu visuri şi 
cu speranţe fără acoperire, antrenându-ne în acţiuni nebuneşti. Ne atrag în 
planul văzduhului inconsistent, nestatornic, fantasmagoric, ca să ieşim din 
realitatea solidă şi din culoarele strâmte ale suişurilor obositoare spre binele 
adevărat, care este comuniunea cu Dumnezeu ca persoană supremă, şi cu 
semenii”.60 „Cei ce se supun patimilor trupeşti, aceia nu vor avea acolo 
nicidecum iertare, căci acolo vor fi învinuitori înfricoşători; acolo şi cărţile 
se vor deschide”.61 „Judecătorul şezând şi îngerii stând înainte, trâmbiţa 
răsunând şi văpaia arzând, ce vei face, suflete al meu, ducându-te la 
judecată? Că atunci relele tale vor sta de faţă, păcatele tale cele ascunse se 
vor vădi. Pentru aceasta mai înainte de sfârşit strig către Hristos-Dumnezeu: 
Cunoscătorule de inimi, greşit-am, miluieşte-mă”.62 

Sufletele celor ce n-au ieşit din trup căindu-se, demonii le adâncesc 
şi mai mult în confuzie unită cu înţelepciunea, în întunericul pseudorealităţii 
şi al necunoaşterii clare de ele însele, făcându-le să înainteze în starea de 
împrăştiere superficială în care au trăit. Demonii nu pot duce aceste suflete 
în cer, pentru că nici ele nu au intrare acolo.  

Sfântul Simeon Metafrastul zice că „duhurile rele apar în faţa 
sufletului păcătos încă înainte de ieşirea din trup, iar judecata lui 

                         
59 Triodul, Sâmbătă în Săptămâna Lăsatului sec de brânză, la Utrenie, Sedelna, glasul al 
VIII-lea, Şi acum..., p. 86. 
60 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 195. 
61 Molitfelnic, Rânduiala Înmormântării Preoţilor şi a Diaconilor de mir, Troparele, glasul al 
VIII-lea, Troparul al XVIII-lea, p. 284. 
62 Triodul, Stihiri de umilinţă, glasul al V-lea, Luni, la Utrenie, Sedelnele de umilinţă, 
Stihira I, p. 719. 
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Dumnezeu asupra lui se rosteşte încă de atunci, dacă nu vrea să se 
pocăiască”.63   

Între cer şi pământ este o legătură nemijlocită. Puntea între viaţa 
noastră pământească şi cea cerească este întărirea noastră prin virtuţi, care 
sunt deschidere spre Dumnezeu şi spre semeni, ajutată de harul 
dumnezeiesc. Scara de la pământ la cer este progresul în bine, dacă binele 
desăvârşit este Dumnezeu, existenţa desăvârşită. Hristos este, de fapt, 
puntea între pământ şi cer, iar noi ne putem încadra de aici în interiorul 
acestei punţi, mişcându-ne pe ea, odată cu mişcarea ei, înaintând ferm şi 
stabil în acest interior, nepărăsindu-ne pe noi şi nepărăsind puntea. Există, 
astfel, o continuitate între viaţa pământească şi cea cerească.64 Dar, nu vom 
putea păşi pe această punte dacă nu vom fi căutat calea virtuţilor. Virtuţile 
omului ajută pe om să aibă întotdeauna hainele albe, strălucitoare 
(Apocalipsa 3, 4, 5, 18). „Îngerii ne cunosc aceste haine albe, iradieri ale 
purităţii noastre, şi ne primesc în comuniunea lor, căci şi ei au aceste haine 
albe, adică şi din ei iradiază sinceritatea comuniunii, ca şi din noi. În acest 
fel sunt îngerii martori şi apărători ai celor ce şi-au spălat hainele în sângele 
curat al Mielului, curăţind pornirile sângelui lor spre păcat, cu sângele Lui 
curat plin de pornirea spre comuniunea cu noi, cu sângele Lui, mort pentru 
păcat sau egoism. Ei îi vor conduce în jurul Mielului, unde vor umbla 
împreună după El, oriunde va merge El, gândind cu El, simţind cu El, 
bucurându-se cu El, izvorul ultim al blândeţii şi al jertfelniciei (Apocalipsa 
14, 4)”.65 Dar apărători ai sufletului nu sunt numai îngerii, ci şi toţi sfinţii şi 
însăşi Maica Domnului. Aceştia sunt chemaţi în cântările înmormântării să 
se roage lui Hristos ca să Se milostivească spre cel adormit şi să-l 
izbăvească de muncile cele veşnice. Interesul acestora este acela de a mântui 
pe cel adormit, şi de a aduce un nou plus comuniunii universale. „Judecată 
groaznică şi înfricoşată mă aşteaptă pe mine cel ce am păcătuit, la care 
amarnic voi să mă judec. Fecioară Preacurată, Una Ceea ce ai născut pe 
Dumnezeu Judecătorul cel veşnic, pe Acesta roagă-L ca că mă izbăvească 
atunci de casna cea cumplită”.66 „Cu luminătoarele raze ale celui ce au 
răsărit nouă din pântecele tău, şi noaptea nedumnezeirii o au pierdut 
Fecioară Maică Marie, luminează pe toţi cei ce te cinstesc cu credinţă, şi 

                         
63 SFÂNTUL SIMEON METAFRASTUL, Katanyxis apud Pr. Prof. Dr. DUMITRU 
STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 197. 
64 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol, III, p. 198-199. 
65 IBIDEM, pp. 199-200. 
66 Octoihul Mare, Glasul al VII-lea, Miercuri dimineaţă, alt Canon al Preasfintei de 
Dumnezeu Născătoarei, Peasna a 3-a, Stihira a VII-a, p. 590. 
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din neluminatul întuneric îi scoate în ceasul judecăţii”.67 „Plâng şi mă vait 
şi mă tânguiesc când îmi aduc aminte, de judecata cea înfricoşată, că rele 
fapte am. Ceea ce eşti neispitită de bărbat Fecioară Maica lui Dumnezeu, în 
ceasul cel înfricoşat stai de faţă mie”.68 „De Dumnezeu Născătoare, 
folositoarea cea tare şi nădejdea creştinilor, în ziua cea înfricoşată 
sprijineşte-mă pe mine cel ce mult am greşit, şi să mă scapi de gheena cea 
groaznică, numărându-mă cu oile cele de-a dreapta”.69 „Leacul cel preales 
şi mântuitor al pocăinţei, dăruieşte-mi-l mie, ceea ce ai născut pe 
Dumnezeu Mântuitorul meu, şi curgerile lacrimilor şi cugetul la ceasul cel 
înspăimântător şi înfricoşător şi nepărtinitor al judecăţii. Ca prin 
rugăciunile tale, să scap de spaima chinurilor şi să dobândesc harul cel 
dumnezeiesc”.70 „De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, roagă pe 
Judecătorul şi Fiul tău, să-mi fie mie milostiv şi izbăvitor din nevoi în ziua 
judecăţii, cu rugăciunile tale Maică; că numai întru tine mi-am pus 
nădejdea”.71 „Milostiveşte-Te, Doamne, milostiveşte-te, când vei vrea să mă 
judeci; şi să nu mă osândeşti la foc, nici să mă înfrunţi cu mânia Ta, se 
roagă Ţie, Hristoase, Fecioara, care Te-a purtat în pântece, şi mulţimea 
îngerilor şi cetele cuvioşilor”.72 „Când vă veţi sui, sfinţii mei îngeri, să staţi 
înaintea scaunului lui Hristos, plecând genunchii, cu plângere să strigaţi 
Lui: miluieşte, Făcătorule al tuturor, făptura mâinilor Tale, Bunule, şi nu o 
lepăda de la Tine”.73 „Temându-mă eu păcătosul, mai-nainte de judecată 
însumi mă osândesc, că lucruri rele nenumărate mi-am câştigat; pentru 
aceea mă rog Ţie drepte Judecătorule: pe mine cel deznădăjduit, cu 
dumnezeieştile rugăciuni ale Apostolilor Tăi, mântuieşte-mă”.74 „Cu lene 
cheltuindu-mi viaţa mea eu ticălosul, mă tem de înfricoşată judecata ta, 
Hristoase, la care să nu mă osândeşti, îmblânzindu-te cu sfinte-le mijlociri 
                         
67 IBIDEM, Glasul al II-lea, Marţi dimineaţă, alt Canon al Cinstitului Înaintemergător, 
Peasna a 9-a, Stihira      a VI-a, p. 141. 
68 IBIDEM, Glasul al VI-lea, Miercuri dimineaţă, alt Canon al Prea Sfintei de Dumnezeu 
Născătoarei, Peasna a 6-a, Stihira a IX-a, p. 236. 
69 IBIDEM, Glasul al VII-lea, Marţi dimineaţă, alt Canon al Cinstitului Înaintemergător, 
Peasna a 8-a, Stihira  a VI-a, p. 583. 
70 Mineiul pe Martie, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001, Ziua a douăzeci şi treia, la 
Vecernie, la Doamne strigat-am..., Slavă... Şi acum..., glasul al IV-lea, p. 173. 
71 Mineiul pe Decembrie, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, 
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a lui Teofan, Cântarea a 6-a, Stihira a III-a, a Născătoarei, glasul al VIII-lea, p. 175.  
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Şi acum..., p. 171. 
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ale Sfântului Nicolae”.75 „Preasfintele cete ale celor fără de trup, rugaţi-vă 
lui Dumnezeu şi Stăpânului, să ne fie nouă milostiv la ceasul judecăţii şi să 
ne izbăvească de iadul cel amar, de răutatea demonilor, şi de întunericul 
patimilor şi de toată îngrozirea, pe noi, care cu dragoste alergăm către 
acoperământul vostru”.76  

De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă „Faceţi în toată 
vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri, şi întru aceasta priveghind 
cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii” (Efeseni 6, 18). 

Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă faptul că „iubirea egalizând şi 
nivelând deosebirea în voinţă, ba înaintând, chiar la o lăudată egalitate, 
face voinţa altuia atât de mult voinţa sa şi o preferă voinţei sale, pe cât de 
mult îl respingea înainte şi era dispus să se prefere pe sine... Şi adunând 
într-o simplitate şi identitate pe toţi, nu mai e nici unul cu fiecare şi toţi şi, 
mai bine zis, cu Dumnezeu, decât întreolaltă”.77    

Sânul lui Avraam, corturile drepţilor, aflate în aceeaşi lumină a lui 
Hristos şi încălzite de aceeaşi dragoste a Lui, indică unirea tuturor în iubirea 
lui Hristos în Treime. Raiul înseamnă prezenţa intimă a tuturor în Hristos. În 
lumina comuniunii trinitare, martorii omului înaintea lui Hristos, la judecata 
particulară, au rolul de a pune în evidenţă dreptatea judecăţii Lui, în calitatea 
lor de acuzatori sau de sfinţi apărători ai sufletului supus judecăţii,78 prin 
puterea şi milostivirea, dar şi prin dreptatea lui Dumnezeu. „Să nu mă arăţi 
demonilor spre bucurie, la judecata ce va să fie, Stăpână; ci cu bună voinţă 
să cauţi spre nevrednicul, pe Judecătorul şi Fiul tău rugându-L”.79 

 
4. Concluzii 
Sufletele care pleacă de aici cu o stare în care predomină sfinţenia, curăţia 
de patimi, stare dobândită prin străduinţa îndelungată şi printr-o pocăinţă 
desăvârşită, merg la fericire chiar dacă au rămas anumite pete ale păcatului, 
pete pe care le curăţă Dumnezeu în ziua judecăţii. Sufletele în care însă 
predomină păcatul, suflete care nu s-au căit îndeajuns de greşelile făcute, 
care s-au rupt de comuniunea cu Dumnezeu, acestea se duc la iad. Unele 
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însă dintre ele, şi anume cele în care domnia păcatului nu este totală sau nu 
are o predominare prea mare, se mântuiesc prin rugăciunile Bisericii. 

Rugăciunile Bisericii sunt o dovadă vie a iubirii lucrătoare, iar unde 
este iubire, acolo este Dumnezeu. Biserica a rânduit ca rugăciunile pentru 
cei morţi să fie împreunate cu Sfânta Liturghie, întrucât de câte ori se 
săvârşeşte Taina Sfintei Euharistii se continuă în chip tainic şi nesângeros 
jertfa prin care Mântuitorul Iisus Hristos a răscumpărat păcatele întregului 
neam omenesc. Rugăciunile stăruitoare, însoţite de jertfa Sfintei Liturghii şi 
urmate de fapte de milostenie sunt deci, cele mai potrivite mijloace prin care 
putem cere lui Dumnezeu uşurarea şi iertarea păcatelor celor morţi.80 
Biserica se roagă neîncetat pentru cei adormiţi prin cuvintele „Dumnezeul 
duhurilor şi a tot trupul, Care ai călcat moartea şi pe diavol l-ai surpat şi ai 
dăruit viaţă lumii Tale, Însuţi, Doamne, odihneşte sufletele adormiţilor 
robilor Tăi, în loc luminat, în loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde a 
fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea. Şi orice greşeală au săvârşit 
ei, cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun şi iubitor 
de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu şi să nu greşească; numai 
Tu singur eşti fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac şi cuvântul 
Tău este adevărul”.81 „Pe robii Tăi cei ce cu dumnezeiească voie au trecut 
furtuna vieţii cea mult turburătoare şi s-au mutat cu credinţă, primeşte-i, 
cea cu totul fără prihană, şi adu-i către Judecătorul şi Dumnezeul nostru, 
rugându-Te ca să le dea lor mântuire, căci ca o Maică a Ziditorului ai 
voinţă şi putere”.82   

Şi iarăşi, rugăciunea Bisericii înalţă către Dumnezeu cuvintele: 
„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce stăpâneşti peste cei 
morţi şi peste cei vii, Care dai hrană celor flămânzi şi îmbrăcăminte celor 
goi, binecuvintează hainele acestea ca să le poarte cei ce le vor îmbrăca, 
iar pe adormitul robul Tău, îmbracă-l în veşmântul nestricăciunii şi în 
haină înfrumuseţată cu lumină şi-l aşază în locaşul Tău, ca să se bucure în 
veci întru desfătarea bunătăţilor Tale şi întru odihnă. Binecuvintează, 
Doamne, şi celelalte lucruri câte se vor împărţi pentru adormitul robul Tău, 
ca să-i fie lui de pomenire şi spre iertarea păcatelor. Dăruieşte, Doamne, 
sănătate şi celor ce vor purta aceste daruri de haine, spre pomenirea 
numelui adormitului. Dăruieşte şi adormitului răspuns bun la înfricoşătoare 
judecata Ta; uşurează-l, Doamne, de păcatele ce a făcut cu fapta, cu 
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cuvântul sau cu gândul. Că numai Tu singur eşti fără de păcat, Hristoase 
Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui, şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.83 

Judecata particulară nu este altceva decât rânduirea sufletului în 
starea cuvenită, prin mila şi bunătatea lui Hristos, Dumnezeul nostru, şi 
părtaşii la aceasta sunt Dumnezeu, sufletul şi conştiinţa acestuia, care este 
acuzator şi judecător, şi probabil, îngerii care împlinesc voia lui Dumnezeu. 
Văzând strălucirea slavei şi iubirea lui Dumnezeu, nimeni nu se va putea 
ascunde de ele, dar conştiinţa îl va judeca pe fiecare ca pe o carte deschisă. 
Cei credincioşi, povestind faptele şi păcatele din care au fost izbăviţi prin 
pocăinţă şi credinţă, potrivit iubirii şi milei lui Dumnezeu că i-a primit şi a 
curăţit asemenea păcate şi fărădelegi, cei necredincioşi vor înţelege cât de 
minunată este mântuirea pe care au respins-o, cât de mare este iubirea şi 
milostivirea pe care le-au batjocorit în timpul vieţii, iar pentru ei, această 
iubire strălucitoare şi slava lui Dumnezeu, de care nu se mai pot ascunde, 
devin ca un râu de foc ce izvorăşte din slava sau tronul lui Hristos, 
cercetându-i, pe care conştiinţa lor îl simt ca pe nişte cărbuni aprinşi,84 iar 
mustrarea conştiinţei va fi de nesuportat, precum viermele neadormit, omul 
gândindu-se veşnic la ceea ce a pierdut pentru totdeauna. „Gândesc la 
judecată şi mă tem, de cercetarea cea înfricoşătoare mă cutremur, de 
hotărârea Judecătorului mă spăimântez şi mă îngrozesc de pedeapsă, de 
durerea focului, de întunericul tartarului, de scrâşnirea dinţilor şi de 
viermele cel neadormit. Vai mie! Ce voi face când se vor aşeza scaunele şi 
cărţile se vor deschide şi faptele se vor vădi şi cele ascunse se vor da pe 
faţă? Atunci, stăpână, ajutătoare să-mi fii mie şi ocrotitoare fierbinte. Că pe 
tine te am nădejde, eu, netrebnicul, robul tău”.85 „În valea plângerii, în 
locul în care ai rânduit, când vei şedea, Îndurate, să faci judecată dreaptă, 
să nu vădeşti cele ascunse ale mele, nici să mă ruşinezi înaintea îngerilor; 
ci Te milostiveşte spre mine Dumnezeule şi mă miluieşte”.86 „Gândeşte 
suflete, cum vom să stăm înaintea Judecătorului în ceasul cel înfricoşat, 
când se vor pune scaune groaznice şi faptele oamenilor se vor vădi; atunci 
Judecătorul va fi neîmblânzit, că pe dinaintea divanului focul va merge, ca 
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o mare sălbăticită, cu urlet, vrând să acopere pe cei ce au greşit; acestea 
socoteşte-le suflete al meu şi-ţi îndreptează lucrurile Tale”.87 

Puternic şi edificator este cuvântul profetului Maleahi, care zice: 
„Căci iată vine ziua care arde ca un cuptor. Şi toţi cei trufaşi şi care 
făptuiesc fărădelegea vor fi ca paiele, iar ziua care vine îi va arde, zice 
Domnul Savaot. Şi nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramuri. Şi va 
răsări pentru voi, cei care vă temeţi de numele Meu, soarele dreptăţii, cu 
tămăduire venind în razele lui şi veţi ieşi şi veţi zburda…” (Maleahi 3, 19-20).    

Privind la ceasul judecăţii, omul trebuie să fie realist şi conştient, ca 
să implore iertarea dumnezeiască, lucrând neîncetat la propria mântuire, 
cugetând neîncetat la acea zi: „De ziua şi de ceasul cel înfricoşat adu-ţi 
aminte o sufletul meu, când va vrea să te aducă la judecată Stăpânul, şi să 
judece lucrurile tale cele ascunse, şi strigă către Dânsul: Mântuitorule, 
mântuieşte-mă”.88 „Dumnezeule! Cum să nu iau întru simţire înfricoşată 
acea judecată la care voi să mă judec? Făcătorul meu, miluieşte-mă”.89 
„Altă lume pe tine suflete te aşteaptă, şi Judecătorul va să vădească cele 
ascunse ale tale şi rele. Deci nu rămâne întru acestea de aici, ci apucă 
înainte strigând: Dumnezeule, îndurat fii mie şi mă mântuieşte”.90 „Cum voi 
răbda mânia de neîndurat a judecăţii Tale, Doamne, neascultând porunca 
Ta? Ci să Te înduri de mine în ceasul judecăţii”.91 „Gândesc la ziua cea 
înfricoşătoare şi plâng de faptele mele cele viclene; cum voi răspunde 
Împăratului celui nemuritor? Şi cu îndrăzneală mă voi uita la Judecătorul, 
eu, dezmierdatul? Milostive Părinte, Fiule Unule-Născut şi Duhule Sfinte, 
miluieşte-mă”.92 „Ticălosule suflete, suspină, mâhneşte-te, arată chip de 
pocăinţă; acum este ziua lângă uşi; Cel ce judecă fără făţărie vine să dea 
fiecăruia cele vrednice după faptele lui, precum este scris”.93„Plâng şi mă 
tânguiesc, gândind la ceasul întru care voi sta înaintea scaunului celui 
înfricoşător, ca să dau răspunsuri de multe răutăţile mele, pe care prin 

                         
87 IBIDEM, Glasul al IV-lea, Luni dimineaţă, după a doua Stihologhie, Sedelnele de 
umilinţă, Stihira a II-a, pp. 298-299. 
88 IBIDEM, Glasul al IV-lea, Joi Dimineaţă, al Canon al Sfântului Ierarh Nicolae, Peasna a 
9-a, Stihira a IX-a, p. 341. 
89 IBIDEM, Marţi dimineaţă, alt Canon al Cinstitului Mergător Înainte, Peasna a 6-a, Stihira 
a III-a, p. 315. 
90 IBIDEM, Glasul I, Luni dimineaţă, La Stihoavna Laudelor, Stihirile de umilinţă, Stihira I, 
p. 40. 
91 Triodul, Duminica Lăsatului sec de carne, La Utrenie, Canonul-alcătuire a lui Teodor 
Studitul, Cântarea a 3-a, Stihira a IV-a, glasul al VI-lea, p. 42. 
92 IBIDEM, Cântarea a 3-a, Sedealna, glasul al VI-lea, p. 42. 
93 IBIDEM, Luni dimineaţa în a doua săptămână a Sfântului şi Marelui Post, Tricântarea - 
alcătuire a lui Iosif, Cântarea a 9-a, Stihira a II-a, glasul al IV-lea, p. 219. 
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neştiinţă şi prin ştiinţă le-am făcut”.94 „Drepte Judecătorule, Mântuitorule, 
miluieşte-mă şi mă izbăveşte de foc şi de groaza ce am a petrece la 
judecată, după dreptate; iartă-mă mai înainte de sfârşit, prin fapte bune şi 
prin pocăinţă”.95 „Luând în minte judecata Ta şi văpaia cea nestinsă, 
Preadrepte Judecătorule, mă osândesc însumi pe mine mai înainte de 
judecată. Mă tem şi mă cutremur, căci am greşit Ţie fără de număr, ca 
nimeni altul pe pământ. Pentru aceasta miluieşte-mă”.96 „Îndură-te de mine, 
Mântuitorule, Cel ce Te-ai născut şi ai păzit, după naştere, nestricată pe 
ceea ce Te-a născut, când vei şedea să judeci faptele mele, trecând cu 
vederea nelegiuirile şi păcatele mele, ca Cel ce eşti fără de păcat, ca un 
Dumnezeu milostiv şi iubitor de oameni”.97 „Fie-ţi milă, Doamne, de mine, 
fie-ţi milă când vei vrea să mă judeci, şi să nu mă osândeşti la foc, nici cu 
mânia Ta să mă mustri pe mine, Te roagă pe Tine Hristoase, Fecioara, care 
Te-a purtat în pântece, adunarea apostolilor şi a cuvioşilor”.98 „Aducându-
mi aminte de ceasul întrebării celei înfricoşătoare, mulţimea faptelor mele 
celor rele mă înspăimântă şi mă înfricoşează; dar milostiveşte-te spre mine, 
Preacurată, cu caldă rugăciunea ta, şi-mi dă izbăvire, că poţi toate câte le 
voieşti”.99 

Mântuitorul Hristos va face judecata din urmă, lucru care nu este 
independent de faptul că El este prototipul omului, căci omul este chipul lui 
Hristos, dar prin Hristos s-a înfăptuit şi renaşterea omului. El S-a născut ca 
om, a suferit, a fost răstignit, pe cruce, a înviat şi S-a înălţat la ceruri. 
Aşadar, El va fi Cel Care îi va judeca pe oameni, stabilind dreptatea şi 
ordinea iniţială, cea dorită de Dumnezeu dintru început pentru om, pentru 
dobândirea asemănării omului cu Creatorul Său.  

Creştinii îşi trăiesc scurta viaţă pe pământ, ca şi cum, ar fi mereu la 
sfârşitul istoriei, în faţa înfricoşătoarei judecăţi a lui Hristos. Această trăire a 
întregii istorii a lumii, de la început până la sfârşit, de la alfa la omega, este 
dar al credinţei în Hristos; şi în această credinţă se găseşte cunoaşterea 

                         
94 IBIDEM, Marţi dimineaţa în a doua săptămână a Sfântului şi Marelui Post, Tricântarea, 
glasul al IV-lea, Cântarea a 8-a, Stihira I, p. 280. 
95 IBIDEM, Joi dimineaţa în a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post, Canonul cel 
Mare alcătuire al Sfântului Părintelui nostru Andrei Criteanul Ierusalimiteanul, Cântarea a 
8-a, glasul al VIII-lea, altă Tricântare, Stihira a XIV-a, p. 428. 
96 IBIDEM, Marţi dimineaţa în Săptămâna Floriilor, Tricântarea-alcătuire a lui Iosif, glasul 
al VI-lea, Cântarea a 9-a, Stihira a II-a, p. 484. 
97 Mineiul pe Ianuarie, Ziua a treisprezecea, la Utrenie, Canonul mucenicilor – alcătuire a 
lui Ioasaf, glasul al VIII-lea, Cântarea a 9-a, a Născătoarei, p 226. 
98 Mineiul pe Iunie, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001, Ziua a douăsprezecea, la Utrenie, 
Canoanele, alt canon, Cântarea a 9-a, Şi acum…, glasul al II-lea, p. 113. 
99 IBIDEM, Ziua a nouăsprezecea, la Utrenie, Luminânda, Slavă… Şi acum…, glasul al V-lea, 
p. 173. 
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adevărată despre scopul, sensul şi durata acestei lumi. Nu-i nici o îndoială că 
începutul şi sfârşitul şi toate cele dintru început şi sfârşit, toate 
evenimentele, tot râul devenirii este sub puterea lui Dumnezeu. Creştinul 
trăieşte în această lume, dar, ca şi cum s-ar afla înaintea Înfricoşătoarei 
Judecăţi, îşi măsoară sinele şi fiecare simţire, fiecare cuvânt şi fiecare faptă 
a sa cu măsura Înfricoşătoarei Judecăţi. 

Pentru unii, Judecata va fi act de binecuvântare şi de mulţumire, iar 
pentru alţii, va fi un act de osândă. Omul va fi judecat pentru întreaga sa 
viaţă pământească, de la naştere şi până la cea din urmă suflare, pentru tot ce 
a făcut în timpul vieţii, dar şi pentru toate urmările faptelor sale, care au 
influenţat pe oameni după moartea sa. Hristos va răsplăti fiecăruia după 
faptele sale.100 

Deci, să ascultăm îndemnul Bisericii valabil pentru toţi oamenii din 
toate timpurile şi locurile: „Veniţi toţi, adunaţi-vă şi, şezând, ascultaţi 
cuvânt: fraţilor, înfricoşătoare este judecata înaintea căreia toţi vom sta; nu 
este acolo nici rob, nici slobod; nu este acolo nici mare, nici mic, ci toţi ne 
vom înfăţişa goi”.101 

 
Abstract: The Reality of the Particular Judgement Reflected in the 
Orthodox Worship Text 
According to Christian teaching, after separation from the body, the soul 
continues its life in another world, on another plane of existence. He 
extended human life beyond the grave, where he keeps all his faculties. 
After separation from the body, the human soul is subject to the righteous 
judgment of God, to which must give an account of life on earth. Sentence 
the particular judgment is given not only based on the facts committed by 
man but have in mind his words and thoughts. The fact that the supreme 
Judge of the people is Christ the Lord, for He is not the greatest honor, but 
for people. But Judge dignity of God is different from the Savior. But Christ 
relation love the two dignities in a very special way beyond our 
comprehension and knowledge, and His judgment is milder than we deserve 
a new than anyone could do it without yet disregard justice. 

                         
100 JEAN-CLAUDE LARCHET, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, p. 303. 
101 Molitfelnic, Rânduiala Înmormântării Preoţilor şi a Diaconilor de mir, Troparele, glasul 
al VIII-lea, Troparul al III-lea, p. 281. 
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Introducere 
Iuda Iscarioteanul este una dintre cele mai controversate, dar, în acelaşi 
timp, şi cele mai cunoscute figuri ale Noului Testament, care s-a impus în 
conştiinţa universală drept paradigma celui care trădează fără scrupule şi 
prin orice mijloace, mânat de o obsesie ireversibilă faţă de bani.2 Vrednicul 
de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania afirma, într-una din pastoralele 
sale pascale (cea din anul 2005, cu titlul „Iuda şi Evanghelia trădării”), 
următoarele: „Iuda nu e doar personajul unui anume moment istoric, ci şi un 
personaj al istoriei după el, multiplicat peste tot, la scară planetară, în 
ipostaza sărutării care acoperă trădarea… Iuda se plimbă nestingherit prin 
societate, prin istoria omenirii, dar şi prin creştinătate. Isprava lui cea mai 
mare este aceea că, dintr-o singură Biserică, a făcut mai multe, iar din mai 
multe a făcut o puzderie şi continuă să o facă, prin ceea ce îi este propriu: 
lăcomie, invidie, orgoliu… Dacă ar fi avut curăţie şi talent, putea să scrie o 
evanghelie tot atât de bogată ca a lui Matei. A scris-o postum în cheia 
sărutării perverse… Iuda e un maestru al crimei perfecte!” 

Însă ceea ce preocupă literatura exegetică neotestamentară este nu 
numai cum a trăit3 şi a trădat Iuda,4 ci şi cum a murit Iuda?5 Aceasta 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 „Rolul jucat de bani în acel târg infam va face ca ei să rămână pentru totdeauna asociaţi 
acestei fărădelegi, devenind ca atare un obiect de repulsie, deoarece constituie unul din 
mijloacele specifice prin care spiritul cel rău încearcă să piardă sufletele” – NATALIA 
MANOILESCU-DINU, Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii, Ed. 
Bizantină, Bucureşti, 2004, p. 547. 
3 Vezi Pr. AUREL POPOVICIU, Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul, în „Revista 
Teologică”, nr. 4-5/1912, p. 145-147.  
4 Datorită trădării sale („cel care L-a şi vândut”/„care s-a făcut trădător”) şi a pierderii 
demnităţii de apostol, Iuda Iscarioth, Scarioth sau Iscarioteanul este menţionat întotdeauna 
ultimul în catalogul celor doisprezece (cf. Marcu 3, 19; Matei 10, 4; Luca 6, 16). Cea de-a 
doua denumire provine, conform cercetătorilor, fie de la Sicarius (un zelot care purta sica = 
pumnal, spadă), fie de la locul său de provenienţă, cel mai probabil cetatea Kerioth (gr. 
ischē kariot = „omul lui/din Carioth”), Ezron sau Asor (cf. Isus Navi 15, 25). Acest 
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deoarece în Noul Testament, la o lectură atentă, moartea lui Iuda 
Iscarioteanul este istorisită în două maniere aparent diferite (cf. Matei  27, 3-
10 şi Faptele Apostolilor 1, 16-20), care, la prima vedere, ne pun în 
dificultate.6 În cele ce urmează, vom analiza cele două pericope biblice şi 
vom aprecia cum cele două interpretări ale episodului morţii lui Iuda 
presupun procedee reacţionale diferite, care îşi găsesc pertinenţa în teologia 
scrierii din care fac parte. Mai mult decât atât, vom vedea cum cheia de 
lectură pentru cele două fragmente, aparent divergente, este midraşul – un 
vechi procedeu interpretativ etico-social iudaic, care se articulează pe două 
perspective hermeneutice diferite:  

- în Evanghelia după Matei, pe opoziţia dintre figura Sfântului Petru şi 
a lui Iuda;7 

- în Faptele Apostolilor, pe intenţia de a face din Iuda simbolul 
deschiderii creştinismului (deci a „Dumnezeului lui Israel”) către 

                                                               
prenume fusese purtat şi de către tatăl său, Simon (cf. Marcu 6, 71; 13, 2.26). Încercarea de 
a asimila termenul cu „omul minciunii” sau „omul din Sihar” (după o  etimologie laică 
neîntemeiată) rămân simple ipoteze fără susţinere – cf. IOANNIS KARAVIDOPOULOS, 
Comentariu la Evanghelia după Marcu, Traducere de Drd. Sabin Preda, Ed. Bizantină, 
Bucureşti, 2001, p. 109-112.  
5 Atât tradiţia veche cât şi cea nouă susţin o distincţie clară între Iuda Iscarioteanul şi Iuda 
al lui Iacov, amintit de Sfântul Luca, în opera sa, pe poziţia a unsprezecea în catalogul 
apostolic (Luca 6, 16; Fapte 1, 13). El se identifică cu Tadeu, cel menţionat de Marcu (3, 18) 
şi Matei (10, 3) pe poziţia a zecea. În unele variante manuscrise apare şi grafia „Leveu”, 
„Leveu cel numit Tadeu”, „Tadeu cel numit Leveu” sau „Iuda Zelotul”, cel mai probabil o 
încercare de armonizare. În Evanghelia Sfântului Ioan, se vorbeşte despre „Iuda, nu 
Iscarioteanul” (14, 22), cu variantele manuscrise „Iuda Cananitul”, „Toma” sau „Iuda 
Toma”. Uneori tradiţia liturgică a Bisericii îl identifică pe Iuda al lui Iacov cu Iuda, fratele 
Domnului, considerând că genitivul „al lui Iacov” poate însemna şi „fratele lui Iacov”. Fer. 
Ieronim vorbeşte despre cele trei nume pe care le purta Iuda al lui Iacov (lat. Trinomius), 
care este diferit de Iuda Iscarioteanul şi de Iuda, fratele Domnului, interpretându-le astfel: 
numele principal este Iuda, numele tatălui său este Iacov, iar Tadeul şi Lebeul sunt 
prenumele ce i s-au dat ulterior şi care înseamnă, primul „mărturisire”, iar cel de-al doilea 
„cel curajos”, „cel viteaz” (de la ebr. Leb = inimă). O. Cullmann susţine ipoteza izolată a 
identificării celor doi ucenici cu Iuda trădătorul, numit iniţial Zelotul sau Cananitul, iar 
ulterior Iscarioteanul, al cărui înţeles primar şi legătură cu Sicarius au fost uitate. Astfel, s-a 
crezut că este vorba despre două persoane diferite (Iuda Iscarioteanul şi Iuda al lui Iacov), 
ale căror numiri se amestecă în tradiţia manuscrisă – cf. OLIVER CULLMANN, Le 
douzième apôtre, în Revue d’histoire et de philosophie religieuses, (1962), p. 133-140.    
6 „Ce récit de la mort de Judas ne concorde pas précisément avec celui d’Ac 1, 18-19. Les 
essais tentés pour harmoniser les deux textes demeurent fragiles” – Nouveau Testament. 
Traduction Œcuménique de la Bible, Edition Intégrale, Les Editions du Cerf, Paris – 
Société Biblique Française, Villiers-le-Bel, 2000, p. 109 (nota x).  
7 Despre atitudinea celor doi apostoli faţă de Mântuitorul Iisus Hristos, vezi Diac. prof. OREST 
BUCEVSCHI, Doi apostoli: Iuda şi Petru, în Revista „Glasul Bisericii”, nr. 3-4/1965, 
p. 150-152. 
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neamuri şi a trecerii de la singularismul iudaic la universalismul 
creştin.  

 
Regretul şi sinuciderea lui Iuda Iscarioteanul (Matei 27, 3-10)  
Pericopa biblică din Evanghelia după Matei (27, 3-10), care descrie sfârşitul 
tragic al lui Iuda Iscarioteanul, este plasată în contextul surprinzător al 
procesului Mântuitorului Iisus Hristos, întrerupând tensiunea acestui 
eveniment, şi are o funcţie proleptică.8 Sintagma-cheie a întregului text este, 
în mod evident, „cei treizeci de arginţi” (gr. tà triákonta argýria; lat. 
„triginta argenteos”). Acest fragment biblic se divide în trei părţi:  

vv. 3-5: remuşcările şi moartea lui Iuda („Atunci Iuda, cel ce L-a 
vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi 
bătrânilor cei treizeci de arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge 
nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. Şi el, aruncând 
arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat”);  

vv. 6-8: soarta celor „treizeci de arginţi” care arată, în sensul unei 
legende etiologice, cum „Ţarina Olarului” se transformă în „Ţarina 
Sângelui”, dublată de comentariul naratorului („Iar arhiereii, luând banii, au 
zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preţ de 
sânge. Şi ţinând ei sfat, au cumpărat cu ei Ţarina Olarului, pentru 
îngroparea străinilor. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui, 
până în ziua de astăzi”);  

vv. 9-10: un nou comentariu al naratorului referitor la împlinirea 
celor spuse în vv. 6-7 („Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia 
proorocul, care zice: Şi au luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe 
care l-au preţuit fiii lui Israel. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a 
spus mie Domnul”).  

Termenul grecesc tóte (lat. „tunc”, atunci), folosit în deschiderea 
celui de-al treilea verset, introduce întotdeauna în literatura meteeană un 
eveniment neaşteptat şi semnificativ şi arată cum condamnarea lui Iisus şi 
aducerea Sa înaintea lui Ponţiu Pilat îl fac pe Iuda să cadă în deznădejde. 
Prin intermediul acestui termen se realizează trecerea către tema pericopei. 
Iisus este adus în Pretoriu, înaintea regelui Irod (cf. Luca 13, 7-11), unde 
sunt prezenţi şi numeroşi membri ai Sinedriului.9 

Iuda este caracterizat în tradiţia evanghelică drept „cel care s-a făcut 
trădător”, „cel care L-a (şi) vândut” pe Iisus Hristos, prietenul şi Învăţătorul 
                         
8 Cuvântul grecesc prólēpsis (cf. lat. „prolepsis”) este un termen compus ce denotă o 
reprezentare anticipativă, o idee preconcepută despre un anumit argument (de la prefixul 
pro- înainte şi verbul lambánō- a lua). 
9 Vezi Prot. prof. dr. GRIGORIE MARCU, Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul, 
Pilat din Pont şi Claudia Procula, în Revista „Mitropolia Ardealului”, nr. 3-4/1958, p. 190-201. 
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său. În mod evident, Iuda nu se aştepta ca trădarea sa să aibă drept 
consecinţă un gest extrem din partea autorităţilor iudaice şi anume crima. 
Cuprins de înfierbântarea mesianică specifică cercului apostolic, probabil că 
anticipase din partea Mântuitorului o manifestare vădită a puterii Sale divine 
ca Mesia. Totuşi aşteptările mesianice ale lui Iuda nu coincid cu credinţa în 
Împărăţia lui Dumnezeu în sens duhovnicesc, căci altfel nu şi-ar fi pierdut 
încrederea în puterea divină şi nu ar fi săvârşit gestul extrem al suicidului. 
Prin structura sa interioară, probabil şi prin educaţie, apostolul trădător este 
înclinat să-i atribuie lui Iisus rolul unui Mesia naţional, chemat să restaureze 
puterea politică a lui Israel. Refuzul Mântuitorului de a-şi asuma o asemenea 
misiune trădează, în ochii lui Iuda, idealul mesianic al lui Israel.10  

Mai mult, părerea de rău a lui Iuda pentru vinderea lui Iisus nu 
denotă o pocăinţă autentică în înţeles biblic, ci numai o schimbare a stării, o 
nostalgie că ceea ce s-a făcut putea fi evitat. Abia acum el realizează pe 
deplin ceea ce a făcut şi are mustrări de conştiinţă care se confundă cu 
reproşurile vehemente. Folosirea verbul metameletheís (lat. „paenitentia 
ductus”) nu denotă ideea că Iuda s-a pocăit, în sensul creştin al cuvântului 
(cf. metanoein), ci mai degrabă că acesta a fost cuprins de remuşcări, 
indicând dimensiunea unei griji, a unei angoase, aşa cum o confirmă şi 
sfârşitul său tragic. Tot într-un gest extrem, încearcă să înapoieze mai târziu 
şi suma de bani primită pentru trădare, crezând că se poate deculpabiliza 
prin simpla renunţare la „obiectul” care-l incriminează şi poate repara 
consecinţele faptei sale. Totul este însă tardiv.11  

Prin afirmaţia „am păcătuit!” (gr. hémarton; lat. „peccavi”), din 
versetul al patrulea, Iuda îşi mărturiseşte păcatul în faţa partenerilor şi a 
investigatorilor oribilei crime, nu cu întristare după voia lui Dumnezeu, ci 
cu un fel de auto-dezgust şi chin lăuntric ce nu pot fi reprimate: „Căci 
întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de 
rău; iar întristarea lumii aduce moarte” (cf. II Corinteni 7, 10). În Omilia 
LXXXV la Matei, Sfântul Ioan Gură de Aur descrie pocăinţa tardivă a lui 
Iuda care l-a făcut să se osândească singur: „Uită-te când s-a căit Iuda! Când 
păcatul s-a săvârşit deplin, şi a luat sfârşit. Aşa e diavolul: nu-i lasă pe cei ce 
nu priveghează să vadă păcatul mai înainte, ca să nu se pocăiască cei prinşi 
de ei. Iisus i-a grăit atâtea, dar Iuda nu s-a îndreptat; că atunci s-a căit, când 
a săvârşit pe deplin păcatul; dar nici atunci cu folos. Că s-a osândit pe sine 
însuşi, că a aruncat arginţii, că a înfruntat dispreţul poporului iudeu, toate 

                         
10 Cf. ILIE MOLDOVAN, Teologia Sfântului Duh, după catehezele Sfântului Simeon Noul 
Teolog, în Revista „Studii Teologice”, nr. 7-8/1967, p. 426. 
11 D. L. TURNER, Exegetical Commentary on the New Testament. Matthew, Grand Rapids: 
Baker Academic, Michigan, 2008, p. 638-651.  
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bune şi de lăudat; dar că s-a sinucis, asta e de neiertat, asta e o faptă 
diavolească. Diavolul l-a îndepărtat de pocăinţă, ca să nu aibă vreun folos de 
pe urma ei. Făcându-l să-şi ia viaţa, moare de o moarte de ruşine, ajunsă 
cunoscută întregii lumi”.12 

Adjectivul „nevinovat” (gr. athôon; lat. „innocentem”), folosit de 
către Iuda cu referire la „sângele lui Iisus”, nu se mai găseşte în alt loc din 
Noul Testament, cu excepţia aserţiunii lui Pilat în momentul în care îşi 
declară nevinovăţia faţă de sângele condamnatului Iisus.13 Pe de altă parte, 
atunci când vorbeşte despre „sângele nevinovat” (gr. aíma athôon; lat. 
„sanguinem innocentem”) al lui Iisus, arată că se aştepta la o pedeapsă cu 
moartea iminentă. Se pare că Iuda nu avea neapărat credinţă în dumnezeirea 
lui Hristos, dar era conştient de sfinţenia şi de nevinovăţia Acestuia şi 
simţea (şi voia să-i facă şi pe acuzatori s-o simtă) că sentinţa este nedreaptă 
şi că o persoană nevinovată urmează să fie condamnată la moarte. Din acest 
motiv, amărăciunea pe care o resimte acum este dublată de regret şi 
remuşcare. Tragedia sa interioară este însă departe de a se rezolva, ci 
dimpotrivă, se acutizează, căci preoţii iudei sunt căliţi şi nesimţitori şi au 
ajuns la ceea ce au dorit. Vinovăţie morală sau nevinovăţie nu reprezintă 
nimic pentru ei, după cum nici remuşcarea feroce a lui Iuda nu-i atinge. 
Răspunsul lor este la fel de impasibil şi frizează diabolicul. În propria lor 
învârtoşare şi ură, ei dispreţuiesc orice formă de empatie şi o consideră 
slăbiciune. Într-adevăr, a lua în derâdere şi a desconsidera întoarcerea 
păcătosului este diabolic. Gestul sincer al pocăinţei este specific creştinului 
şi se adresează lui Dumnezeu. În acest sens înţelegem mai bine contrastul 
dintre pocăinţa sinceră a Sfântului Petru, după întreita sa cădere, şi 
remuşcarea de disperare a lui Iuda. 

Dezorientat şi descumpănit, Iuda aruncă, în versetul al cincilea, cei 
treizeci de arginţi în curtea templului, care era separată printr-un perete 
despărţitor din piatră de „curtea neamurilor”. Gestul denotă o încercare de 
curăţire, iar fuga ulterioară departe de ochii critici ai tuturor, în singurătate, 
o fugă de sine însuşi. Un demers inutil, căci amintirea crimei iminente îl 
bântuie şi crede că nu mai are nicio speranţă pe pământ sau în cer, iar 
greutatea sarcinii devine insuportabilă în această viaţă. În consecinţă, se 
duce şi se spânzură (gr. apelthôn apēgxato; lat. „laqueo se suspendit”), 
legându-se cu o funie de gât, undeva la înălţime. Rezultatul gestului este 
                         
12 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. 958-959. 
13 „Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, ci mai mare tulburare se face, luând apă şi-a spălat 
mâinile înaintea mulţimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi 
vedea” (Matei 27, 24). 
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oribil, fiind istorisit de către Sfântul Petru ucenicilor în primul său discurs 
(cf. Fapte 1, 18). Astfel, Iuda este singurul om despre care se foloseşte 
expresia teribilă „ca să meargă la locul lui” (cf. Fapte 1, 25), devenind un 
alter Ahitofel al Noului Testament (cf. II Regi 17).14 

Temându-se totuşi de consecinţele gestului lui Iuda de a arunca banii 
pe suprafaţa de marmură a instanţei de judecată, cel mai probabil dintr-o 
scrupulozitate religioasă superficială şi ipocrită, autorităţile iudaice hotărăsc 
eliminarea banilor pătaţi de sânge, care nu se cuvine să ajungă în vistieria 
templului.15 Conform legii iudaice, aceşti bani ar fi trebuit să fie restituiţi 
donatorului, iar în cazul în care circumstanţele făceau imposibil acest lucru, 
să fie cheltuiţi pentru achiziţionarea unui bun public, proprietarul iniţial 
fiind considerat, de o ficţiune juridică, posesorul său, iar ceea ce a fost 
achiziţionat darul său pentru comunitate.16 Astfel, au deliberat să fie 
cumpărată „Ţarina Olarului”, un loc binecunoscut în aceea perioadă, care în 
mod tradiţional se afla la sud de Ierusalim, pe un deal situat după Valea 
Hinom. Câmpul era bogat într-un anumit tip de lut folosit de către olarii din 
cetate. Cel mai probabil, în timpul Mântuitorului suprafaţa fusese deja 
exploatată şi excavată în toate direcţiile şi, devenind inutilă pentru scopuri 
agricole, a fost vândută la un preţ neînsemnat. Ulterior a devenit locul de 
veci pentru „străini” (gr. tafēn tois xénois; lat. „sepulturam peregrinorum”), 
prin acest termen înţelegându-se nu neapărat păgânii, ci şi evreii străini şi 
prozeliţii dintre neamuri care au venit la Ierusalim în diferite pelerinaje şi au 
murit aici. Alţii cred că „străinii” sunt greci şi romani, întrucât un cimitir 
destinat exclusiv evreilor şi cumpărat din bani cu o provenienţă dubioasă nu 
ar fi fost potrivit pentru înhumarea lor. În perioada cruciadelor creştine din 
Ierusalim, câmpul respectiv a devenit loc de înmormântare al pelerinilor, 
aici găsindu-se un osuar în care se află osemintele celor săraci morţi în 
Ierusalim, de care nimeni nu s-a mai interesat vreodată.17 

Folosirea denumirii „Ţarina Sângelui” (gr. argòs aímatos; lat. „ager 
Sanguinis”) de către Sfântul Matei poate fi posibilă sub influenţa unei 
tradiţii ierusalemite care vorbeşte despre existenţa unui cartier al olarilor (gr. 
agròn tou keraméôs; lat. „agrum Figuli”) situat chiar pe locul acestui „câmp 

                         
14 „Ahitofel însă, văzând că planul său n-a fost urmat, a pus şaua pe asin, a plecat şi s-a dus 
la casa sa, în cetatea sa, şi şi-a făcut testamentul în folosul casei sale, apoi s-a spânzurat şi a 
murit şi a fost înmormântat în cetatea tatălui său” (II Regi 17, 23). 
15 „Câştigul de la desfrânată şi preţul de pe câine să nu-l duci în casa Domnului 
Dumnezeului tău pentru împlinirea oricărei făgăduinţe, căci şi unul şi altul sunt urâciune 
înaintea Domnului Dumnezeului tău” (Deuteronom 23, 18). 
16 „Deci acesta a dobândit o ţarină din plata nedreptăţii” (Fapte 1, 18). 
17 S.K. WEBER, Holman New Testament Commentary. Vol. 1: Matthew, TN: Broadman & 
Holman Publishers, Nashville, 2000, p. 458-459. 
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al sângelui” (aram. Hacheldamah), în valea Gê-Hinnom (de unde a derivat 
şi cuvântul „gheenă”), în amintirea sângelui scurs prin moartea violentă a lui 
Iuda. Denumirea siriacă „Ţarina Sângelui” din versetul al optulea reliefează 
circumstanţele achiziţionării terenului şi denotă o notorietate proastă pe care 
preoţii evrei au ţinut să o impună şi care se pare că a dăinuit mult timp. 
Astfel de informaţii cronologice se regăsesc adesea şi în Vechiul Testament 
(e.g. Facere 19, 37-38; Iosua 4, 9 etc.).  

Profeţia pe care Sfântul Evanghelist Matei o invocă în versetul al 
nouălea ca justificare veterotestamentară a consecinţelor gestului lui Iuda 
reprezintă de fapt o citare liberă din profetul Zaharia,18 combinată cu 
elemente din cartea profetului Ieremia (18, 2-3; 19, 1-2; 32, 6-15). 
Secvenţele-cheie la care evanghelistul face apel, ţarina olarului şi ţarina 
sângelui, erau probabil cunoscute în mediul său ca provenind din diverse 
anunţuri profetice, prezente în special în textele lui Ieremia. Discrepanţa este 
justificată de exegeţi în mai multe feluri, pe care le putem rezuma la 
următoarele puncte:19 

- evanghelistul foloseşte doar denumirea „profetul”, iar 
interpolarea numelui Ieremia este opera tardivă a unui scrib care şi-a amintit 
vag textul din 32, 6-7, care vorbeşte tot despre o ţarină din Anatot 
cumpărată de Ieremia la îndemnul lui Dumnezeu. Deşi este adevărat că 
traducerea siriacă a Vechiului Testament omite termenul „Ieremia”, totuşi 
toate celelalte versiuni şi aproape toate manuscrisele greceşti o conţin, astfel 
încât este destul de greu de spus că nu ar fi existat în textul original. 

- cele două nume ale profeţilor veterotestamentari scrise 
prescurtat (Ζριου, Ιμιου) ar putea fi foarte uşor confundate; 

- evanghelistul face o mică greşeală din cauza unei lacune, aşa 
cum se presupune şi în cazul lui Marcu (2, 26) şi Luca (Fapte 7, 4-16); 

- ultimele capitole din Zaharia sunt într-adevăr compoziţia lui 
Ieremia; 

- Ieremia, având întâietate în toate scrierile ebraice, a dat 
numele său tuturor scrierilor profetice ulterioare, care au fost citate fără 
deosebire ca afirmaţii ale lui Ieremia; 

- evanghelistul Matei recurge (ca şi în 2, 23 sau Marcu 1, 2-3) 
la o serie de pasaje derivate din Ieremia 18, 2; 19, 1-2; 32, 8-14 etc., 
combinându-le în mod predilect cu Zaharia şi atribuind astfel rezultatul 
                         
18 „Şi le-am zis: Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi 
Mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi. Atunci a grăit Domnul către mine: Aruncă-l 
olarului preţul acela scump cu care Eu am fost preţuit de ei. Şi am luat cei treizeci de 
arginţi şi i-am aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar” (Zaharia 11, 12-13). 
19 Cf. The Pulpit Commentary. Saint Matthew. Vol. II, Edited by H.D.M. Spence-Jones, 
Funk & Wagnalls Company, London - New York, 1909, p. 580-583. 
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profetului cel mai celebru. În mod clar, autorul nu se limitează în mod strict 
la cuvintele acestor autori, ci realizează un fel de Targum, o interpretare a 
unui anunţ relativ obscur, prefigurat în vremuri de demult apuse. 
 
Moartea lui Iuda şi necesitatea alegerii lui Matia (Fapte I, 16-20) 
Prima parte a cărţii Faptele Apostolilor descrie naşterea şi viaţa Bisericii din 
Ierusalim, adică „epoca de aur” sau „primăvara” acesteia. Sfântul Luca 
prezintă creşterea cuvântului lui Dumnezeu în prima comunitate 
ierusalemită tocmai pentru a face din ea un model permanent pentru toate 
comunităţile ecleziastice viitoare. Însă devenirea acestui model nu este 
lipsită de momente de tensiune sau de conflicte, ceea ce generează o 
persecuţie tot mai aprigă a autorităţilor iudaice asupra primilor creştini. 
Efectul paradoxal al acestei persecuţii este tocmai întărirea credinţei şi 
răspândirea mesajului evanghelic în afara graniţelor Iudeii, conform 
spuselor Mântuitorului Înviat că: „veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste 
voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi 
până la marginea pământului” (1, 8).20 

Prima secţiune narativă a scrierii lucane (1, 15 - 2, 47) descrie aşadar 
naşterea comunităţii ierusalemite, care se fundamentează pe motivele 
stăruinţei „în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în 
rugăciuni” (2, 42) şi al manifestării în acelaşi cuget (gr. homotymadon). 
Tabloul se deschide cu episodul morţii lui Iuda (1, 16-20), care devine un 
pretext pentru reîntregirea cercului „celor doisprezece” Sfinţi Apostoli. 
Pericopa biblică se divide în trei părţi, după cum urmează: 

4. vv. 16-17: necesitatea împlinirii Scripturii cu privire 
la persoana lui Iuda Iscarioteanul („Bărbaţi fraţi, trebuia să se 
împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui 
David, a spus-o dinainte despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor 
ce L-au prins pe Iisus. Căci era numărat cu noi şi luase sorţul 
acestei slujiri”); 

5. vv. 18-19: descrierea morţii lui Iuda („Deci acesta a 
dobândit o ţarină din plata nedreptăţii şi, căzând cu capul înainte, 
a crăpat pe la mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele. Şi s-a făcut 
cunoscută aceasta tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, încât 
ţarina aceasta s-a numit în limba lor Hacheldamah, adică Ţarina 
Sângelui”); 

                         
20 DANIEL MARGUERAT, Les Actes des Apôtres (1-12), Commentaire du Nouveau 
Testament Va Deuxième Série, Labor et Fides, Genève, p. 53.  
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6. v. 20: profeţia Scripturii („Căci este scris în cartea 
Psalmilor: Facă-se casa lui pustie şi să nu aibă cine să locuiască 
în ea. Şi slujirea lui s-o ia altul”). 

 Punctul central al acestei naraţiuni îl reprezintă versetul final, care 
combină două citări veterotestamentare: Psalmul 68, 29 („Facă-se curtea lor 
pustie şi în locaşurile lor să nu fie locuitori”) şi Psalmul 108, 7 („Să fie 
zilele lui puţine şi dregătoria lui să o ia altul”). Textul scripturistic ce prezice 
parcursul lui Iuda trebuie aşadar căutat în cartea Psaltirii. Aici nu se pune 
accentul pe trădarea sa, ci se vorbeşte mai degrabă despre moartea sa şi 
despre necesitatea înlocuirii sale în demnitatea apostolică. Prima parte a 
citării vizează trecutul: moartea lui Iuda, prezentată în vv. 16-19 este 
precedată de un „trebuia” (gr. edei); partea a doua se aplică pentru viitor: 
alegerea unui înlocuitor despre care vorbesc vv. 21-22, introduse de un 
„trebuie” (gr. dei). Aşadar, cele două evenimente relatate (moartea lui Iuda 
şi alegerea lui Matia) se articulează pe versetul 20 şi sunt semne ale planului 
lui Dumnezeu, care se sprijină pe un dublu „trebuie” (la diferite timpuri 
verbale – imperfect şi prezent) ce trimite la Scriptura Sfântă.21  

În descrierea sa, Sfântul Luca se bazează, cel mai probabil, pe două 
tradiţii palestiniene orale: una despre sfârşitul tragic al lui Iuda şi 
semnificaţia etiologică a „Ţarinii Sângelui” (vv. 18-19), iar cealaltă despre 
înlocuirea trădătorului şi reîntregirea cercului apostolic (vv. 23-26). Este, de 
asemenea, cert faptul că autorul sfânt a adoptat în limbajul său referitor la 
aceste două evenimente un colorit palestinian, impregnat de termeni din 
Septuaginta (Sfântul Petru citează Scriptura în mod profetic la Ierusalim 
folosind traducerea greacă), termeni locali (Hacheldamah) şi obiceiuri vechi 
(tragerea la sorţi). Episodul morţii lui Iuda denotă de fapt începutul unei 
crize, o expoziţiune a acesteia, care se va rezolva prin alegerea şi 
confirmarea lui Matia, „socotit împreună cu cei unsprezece apostoli” (v. 26), 
tehnică narativă folosită de Sfântul Luca şi cu alte ocazii în Fapte (e.g. 
intervenţia lui Gamaliel – 5, 33-42; alegerea celor şapte diaconi -  6, 1-7).22 

Caracterizarea lui Iuda din Faptele Apostolilor este specifică lui 
Luca şi face apel la memoria evanghelică. Sfântul Apostol Petru precizează 

                         
21 După cum Iisus Hristos cel înviat afirmase înaintea lui (cf. Luca 24, 26, 44), tot astfel şi 
Sfântul Apostol Petru reia termenul „trebuie”, un verb teologic important în teologia 
lucană. Acesta nu este vehiculul unui mesaj al predestinaţiei, ci mai degrabă serveşte la 
descifrarea intervenţiei divine în istoria umanităţii, traducând efortul de a da un sens 
inacceptabilului. În acest caz, dubla folosire a lui „trebuie” exprimă conformitatea cu 
Scriptura atât a morţii abominabile a lui Iuda, cât şi a necesităţii înlocuirii sale în 
demnitatea apostolică – Vezi IBIDEM, p. 55-57.  
22 PHILIPPE H. MENOUD, Les additions au groupe des douze apôtres, d’après le livre des 
Actes, în Jésus-Christ et la Foi, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1975, p. 92-100.  
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în versetul 16 faptul că Iuda se erijase în „călăuza celor ce l-au prins pe 
Iisus” (cf. Luca 22, 54). Acest lucru a adus cu sine o consecinţă firească: 
dacă înainte Iuda fusese „numărat” cu „cei doisprezece” şi luase „sorţul” 
acestei slujiri, acum a fost exclus din rândul apostolilor. În conştiinţa 
primilor creştini, Iuda Iscarioteanul avusese apostolatul pe deplin. De altfel, 
primilor creştini le repugna ideea că Iuda fusese odinioară unul dintre cei 
doisprezece şi că participase, alături de ceilalţi, la Cina cea de Taină. De 
aceea, este absolut necesar ca acum să fie înlocuit.23 

Circumstanţele morţii lui Iuda vin să confirme numele terenului 
cumpărat. Conform Faptelor, cu banii primiţi Iuda cumpără un teren, care 
devine în mod fatidic locul în care îşi găseşte sfârşitul tragic, de unde şi 
supranumele dat acestei proprietăţi. Hacheldamah a fost localizată în mod 
tradiţional în sud-estul Ierusalimului, la confluenţa Văilor Chedronului, 
Tiropeonului şi Gheenei.24 

Descrierea lucană are cu certitudine o strânsă legătură cu descrierea 
morţii necredincioşilor din cartea anaghinoscomena Înţelepciunea lui 
Solomon (4, 19): „Căci vor fi pe urmă hoit fără de cinste, printre morţi, întru 
ruşine, în veac de veac; Domnul îi va zdrobi şi, muţi, îi va azvârli cu capul 
în jos, îi va zgudui din temelie şi vor pieri până la cel mai mic; chinul îi va 
măcina şi pomenirea lor se va şterge”. Termenul grecesc preneis înseamnă 
„cu faţa înainte” şi se asociază de obicei cu verbul píptô („a cădea”), uneori 
cu gínomai („a deveni”): Iuda a căzut, lovindu-se în mod violent cu faţa de 
pământ. Indiferent de unde a căzut, sau de la ce înălţime, este evident faptul 
că moartea sa abominabilă este o consecinţă a pedepsei divine.25 

 „Măruntaiele” (gr. tà splághna; lat. „viscera”) vărsate din el în 
momentul coliziunii cu solul reprezintă, în literatura Noului Testament, 
partea cea mai intimă a unui om, în momentul exteriorizării iubirii sale 
milostive. Aşadar, Iuda a fost cauza propriei tragedii şi ruine, o persoană 
care nu a mai putut suporta greutatea monstruoasă a contradicţiei sale 
lăuntrice.26 
 

                         
23 ARIE W. ZWIEP, Judas and the Choise of Matthias: A Study on Context and Concern of 
Acts 1:15–26,  WUNT 2.187, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004, p. 77-80. 
24 PIERRE BENOIT, La mort de Judas, în Exégèse et théologie, I, Les Éditions du Cerf, 
Paris, p. 352-357. 
25 JACQUES DUPONT, Etudes sur les Actes des Apôtres, Lectio Divina Series 45, Les 
Éditions du Cerf, Paris, 1947, p. 318.  
26 KARL BARTH, Dogmatique, 2e volume, tome 2e, Labor et Fides, Genève, 1958, p. 465. 
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Cum a murit Iuda Iscarioteanul? 
În creştinismul primar, circulau mai multe versiuni cu privire la felul în care 
şi-a sfârşit viaţa controversatul personaj Iuda Iscarioteanul, dintre care două 
au fost reţinute de scrierile neotestamentare. În Matei 27, 3-10 citim că Iuda, 
cuprins de remuşcări, aruncă cei treizeci de arginţi obţinuţi de la mai-marii 
preoţilor în templu şi se spânzură; aceştia, cu preţul sângelui, cumpără ţarina 
olarului pentru îngroparea străinilor, care va primi ulterior denumirea de 
„ţarina sângelui”. În Fapte 1, 16-20, însuşi Iuda este cel care cumpără un 
teren cu banii primiţi, pe care va avea parte de o moarte abominabilă, de 
unde şi denumirea dată acestui loc fatidic. O a treia versiune cunoscută ne 
este pusă la dispoziţie de către episcopul Papias de Ierapolis:27 ca o 
consecinţă a trădării sale, Iuda este lovit de o obezitate morbidă şi piere în 
mod lamentabil, după dureri fizice atroce, pe terenul pe care şi-l 
achiziţionase.28 

În comentariul său la Evanghelia după Matei, Sfântul Teofilact al 
Bulgariei menţionează următoarele aspecte legate de moartea lui Iuda 
Iscarioteanul, îmbinând în mod inspirat toate cele trei surse, pe care cel mai 

                         
27 Papias, episcop de Ierapolis, în Frigia, a trăit până în jurul anului 140 d.Hr., fiind 
contemporan cu Sfântul Policarp, episcop de Smirna. El este primul care a anunţat în mod 
explicit existenţa Evangheliilor scrise, chiar dacă notiţele sale despre Marcu şi Matei ridică 
unele probleme dificil de interpretat. Implicaţiile semnificative ale figurii lui Papias, în 
scopul înţelegerii şi reconstituirii evoluţiei formării unei Biblii creştine, reies din opera sa în 
cinci cărţi: Explicarea cuvintelor Domnului (gr. Loghiôn kuriakôn exegeseôs). Din păcate, 
această lucrare s-a pierdut, iar data scrierii sale este incertă (se crede că s-ar situa înaintea 
anului 120). O cunoaştem, însă, graţie mărturiei istoricului Eusebiu de Cezareea (+340), 
care acordă un întreg capitol acestui subiect în Istoria sa Bisericească (III, 39), vorbind 
despre: citări literale, informaţii asupra conţinutului operei, consideraţiile sale ca autor, un 
extras din prefaţa cărţii lui Papias (3-4) şi citarea a două pasaje evanghelice (15 - Marcu; 16 
- Matei) – cf. JEAN-DANIEL KAESTLI, Histoire du Canon du Nouveau Testament, în 
Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, Edité par 
Daniel Marguerat, Labor et Fides, Genève, 2004, p. 454-455. 
28 Acest Fragment III este transmis de către Apolinarie, episcop de Laodiceea, supranumit 
şi „Cel Tânăr” (mort în jurul anului 390): „Iuda a trecut prin această lume ca un exemplu de 
mare impietate; carnea i se umflase într-atât încât nu putea să-şi mai treacă suprafaţa 
capului pe acolo pe unde o căruţă ar fi trecut cu uşurinţă. Pupilele ochilor săi, se zice, se 
umflaseră atât de mult încât nu mai putea vedea lumina zilei (…) Avea pe el bube pline cu 
puroi care se scurgea în valuri din tot corpul şi viermi care îl chinuiau chiar şi în partea 
nevoilor naturale (…) a murit pe propriul teren: din cauza mirosului, terenul a devenit 
pustiu şi nelocuit până astăzi” (trad. nr. după textul grecesc din: The Beginnings of 
Christianity, Edited by I. Kirsopp LAKE, HENRY J. CADBURY, Macmillan, London, 
1933, p. 22-30 şi din: Synopsis Quattuor Evangeliorum, Deutsche Bibelgesellschaft, 
Sttutgart, 1996, p. 470. Alte două versiuni ale tradiţiei semnalate de Papias ne-au parvenit, 
fiind transmise graţie comentariilor la Faptele Sfinţilor Apostoli ale lui Oecumenius şi 
Teofilact al Bulgariei.  
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probabil le cunoaşte: „În urmă, Iuda pricepe ce a făcut şi se căieşte, dar nu 
bine se căieşte, pentru că a se învinui şi prihăni pe sine este lucru bun, dar a 
se spânzura, drăcesc. Şi nesuferind ocările cele de pe urmă, se lipseşte de 
viaţă, în loc să-şi plângă păcatul şi să-L îmblânzească prin lacrimi pe Cel pe 
Care L-a vândut. Unii zic că Iuda, fiind iubitor de argint, a crezut că el va 
dobândi bani de la iudei, vânzându-L pe Iisus, dar că Acesta va scăpa de ei, 
aşa cum a scăpat de multe ori. Dar, văzând că a fost judecat şi osândit la 
moarte, s-a căit, fiindcă nu cum a socotit el s-au petrecut lucrurile; de aceea 
s-a şi spânzurat, ca să-L apuce pe Hristos în iad şi să-L roage să 
dobândească mântuire. Dar să ştii că şi-a pus ştreangul de grumaz, 
spânzurându-se de un copac, însă rupându-se creanga a mai trăit pe urmă, 
Dumnezeu păstrându-l pe el fie spre pocăinţă, fie spre pildă şi ruşine. Unii 
spun că a căzut în idropică, atât umflându-se, că nu putea trece prin locul 
prin care ar fi trecut lesne o căruţă şi, căzând, a crăpat, după cum spune 
Sfântul Luca în Faptele Sfinţilor Apostoli (1, 18)”.29  

Din cele expuse mai sus, putem conchide că, din punct de vedere 
istoric, circumstanţele morţii acestui personaj controversat în creştinismul 
primar ne scapă; primii creştini au căutat, prin intermediul diferitelor tradiţii, 
să accentueze diverse aspecte ale morţii trădătorului, ceea ce explică 
incompatibilitatea versiunilor. Fiecare dintre ele denotă o compoziţie 
midraşică30 şi se construieşte, conform obiceiului timpului, în jurul temei 
morţii umilitoare a celui necredincios şi a pedepsei exemplare a lui 
Dumnezeu faţă de păcătosul care nu s-a pocăit şi nu şi-a mărturisit păcatele. 
Imaginaţia populară a multiplicat descrierile unei morţi atroce a diferitelor 
figuri detestate de cei credincioşi. Regăsim aceeaşi temă şi tendinţă şi în 
episodul morţii violente a lui Irod Agripa (cf. Fapte 12, 23).31 În timp ce 
textul mateean este construit pe motivul remuşcărilor celui vinovat, 
naraţiunea lucană din Fapte expune moartea infamă a trădătorului osândit de 
Dumnezeu. Însă atât Matei cât şi Luca converg asupra argumentului 
etiologic, care reflectă un fapt foarte cunoscut în epocă: locul zis 
Hacheldamah, „ţarina sângelui”, se leagă organic de moartea violentă a lui 
Iuda Iscarioteanul, din cauza morţii sale (cf. Fapte) sau din cauza sângelui 
nevinovat vărsat (cf. Matei). 
 

                         
29 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. 452. 
30 FREDERIC MANNS, Un midrash chrétien: le récit de la mort de Judas, în „Revue des 
Sciences Religieuses”, nr. 54/1980, p. 197-203. 
31 Vezi O. WESLEY ALLEN, The Death of Herod, SBLDS 158, Scholar Press, Atlanta, 
1997, p. 29-47. 
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Abstract: How Did Judas Iscariot Die? 
Judas Iscariot is one of the most famous persons of the New Testament 
literature, but also a controversial figure in Christian history. Originally one 
of the twelve Apostles of Jesus Christ, he became very known for the kiss 
and betrayal of his Master to the Sanhedrin for thirty silver coins. His name 
is often invoked to accuse someone of betrayal, hypocrisy or affinity for 
money (argyrophilia). This article aims to understand how did Judas die: by 
hanging (Matthew 27, 5) or by falling and bursting open (Acts 1, 18); or 
because of his overweight and obesity (Papias of Hierapolis)? The 
conclusion is that, historically speaking, we have no certain traces of Judas’ 
death. Nevertheless the two-three accounts known at the time related to this 
tragic event are not contradictory, but they are in fact different viewpoints of 
the same event, following the Midrash as a method of interpreting biblical 
stories. Each of these descriptions, given by different authors, acts on a goal 
which is not necessarily the answer to the question regarding Judas’ death, 
but rather the reality of God’s punishment for those who became selfish and 
insensitive to the real values of life and to the possibility of an authentic 
return to God: repentance and confession of sins. 
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Raportul dintre cele trei Mărturisiri de credinţă ortodoxe din 
veacul al XVII-lea1 

 
 

Pr. Drd. CĂTĂLIN CONSTANTIN DAN2 
 

Cuvinte cheie: secolul al XVII-lea, propagandă, catolicism, protestantism, 
mărturisiri de credinţă, Ortodoxie, raport 

Keywords: seventeenth century, propaganda, Catholicism, Protestantism, 
confessions of faith, Orthodoxy, report 

 
Pentru a putea face o paralelă între cele trei Mărturisiri Ortodoxe ale 
veacului al XVII-lea, este necesar să cercetăm în linii mari împrejurările în 
care au apărut şi scopul pentru care au fost scrise. Chiar dacă au fost scrise 
de autori diferiţi şi la câteva decenii distanţă una faţă de alta (cea a lui 
Mitrofan Kritopulos în 1625, cea a lui Petru Movilă în 1640, iar cea a lui 
Dositei al Ierusalimului în 1672), scopul lor a fost acela de a ţine piept 
propagandei protestante şi catolice şi a face cunoscută credinţa ortodoxă.  

Secolul al XVII-lea „a adus în viaţa Bisericii Ortodoxe dispute 
teologice aprinse, generate de manevrele politico-religioase ale catolicilor şi 
protestanţilor în spaţiul răsăritean, mai ales în Constantinopol, cărora le-a 
căzut victimă patriarhul Chiril Lukaris”.3 Acest secol are o deosebită 
importanţă, având în vedere că prin hotărârile unor Sinoade ortodoxe şi prin 
Mărturisirile de credinţă care s-au alcătuit, Biserica Ortodoxă a reuşit să-şi 
lămurească atitudinea şi poziţia ei atât faţă de luteranism şi calvinism, cât şi 
faţă de doctrina Bisericii Romano-Catolice, care „se afla atunci în aprinsă 
dispută teologică cu protestantismul”.4 

Mărturisirea de credinţă calvinizantă atribuită patriarhului Chiril 
Lukaris, care a dominat întreg secolul al XVII-lea este o broşură de opt 
pagini purtând titlul în latină: „Mărturisirea de credinţă a preacinstitului 
Chiril, patriarhul Constantinopolului, scrisă cu concursul patriarhilor de 
Alexandria şi Ierusalim şi de alţi ierarhi ai Bisericii Răsăritului”. Din titlu 
remarcăm că autorul, dorind să-i dea autoritate apelează şi la numele celor 
doi patriarhi: Gherasim al Alexandriei şi Teofan al Ierusalimului. În anul 
1633 apare o nouă ediţie la Geneva în limba greacă, care cuprinde, pe lângă 

                         
1 Referat susţinut în cadrul Şcolii Doctorale sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Constantin 
Pătuleanu care şi-a dat şi acordul pentru publicare. 
2 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
3 Pr. NICOLAE CHIFĂR, Istoria creştinismului, vol. IV, Ed. Trinitas, Iaşi, 2005, p. 167. 
4 IBIDEM. 
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cele 18 articole (cât cuprindea ediţia latină) şi alte patru probleme adăugate 
cu ocazia acestei traduceri. 

Apariţia acestei Mărturisiri calvinizante, pusă pe numele patriarhului 
Chiril Lukaris, a produs mari tulburări nu numai în Constantinopol, ci şi în 
toată lumea ortodoxă. Toţi aceia care îl cunoşteau pe patriarh, au rămas 
surprinşi la apariţia acestei Mărturisiri de credinţă. Părerile în privinţa 
autenticităţii s-au împărţit şi de atunci persoana patriarhului a devenit obiect 
de studiu, însă este cert faptul că această mărturisire nu este nicidecum a 
patriarhului Chiril aşa cum au demonstrat-o numeroşi teologi ai Bisericii 
Răsăritene.5 

Pentru apărarea sa, Biserica Ortodoxă a simţit nevoia să-şi exprime 
învăţătura adevărată apărând în mod oficial expusă în Mărturisiri de 
credinţă. Fostul profesor de Istorie bisericească din Erlangen, Hermann 
Sasse (1895-1976) susţine ipoteza că „Însuşi Domnul Iisus Hristos a fost 
Acela Care a determinat, prin întrebările Sale adresate cercului ucenicilor 
din zona Cezareii lui Filip,6 procesul apariţiei Mărturisirilor de credinţă în 
Biserică”.7  

Prima dintre mărturisirile ortodoxe tratate în lucrarea de faţă, într-un 
capitol anterior, a fost cea a teologului grec Mitrofan Kritopulos,8 la vremea 
aceea protosincel patriarhal, apoi patriarh al Alexandriei.  

Acesta s-a bucurat de sprijinul deosebit al patriarhului Chiril 
Lukaris, care remarcându-l la Muntele Athos, l-a luat cu el în lunga călătorie 

                         
5 În legătură cu această mărturisire calvinizantă există câteva ipoteze lansate de diferiţi 
cercetători. Unii pun alcătuirea şi publicarea ei pe seama călugărilor iezuiţi, interesaţi în a-l 
compromite pe patriarh în lumea ortodoxă. O altă ipoteză, susţine că Mărturisirea 
calvinizantă este opera pastorului olandez, calvinul Antonius Leger. O a treia ipoteză 
susţinută de unii cercetători, ce-i drept foarte puţini, indică atribuirea ei patriarhului Chiril 
Lukaris. 
6 MATEI 16,13. 
7 H. SASSE, In Statu Confesionis. Gesammelte Aufsatze, ediţie îngrijită de către F. W. 
Hopf, Berlin/Hamburg, 1966, p. 18 apud Prof. dr. PETER HAUPTMANN, Mărturisirea 
de credinţă ca expresie a Sfintei Tradiţii şi ca răspuns al credinţei, în vol. „Dialogul 
teologic dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, Sesiunea 
I, Glosar, 1979. Sfânta Scriptură şi Tradiţia Apostolică în mărturisirea Bisericii”, coord. 
Prof. dr. Ştefan Tobler, Prof. dr. Dorin Oancea, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 
2007, p. 72. 
8 Originar din Berroia (Beria sau Veria) Macedoniei, aproape de Tesalonic, Mitrofan 
Kritopulos s-a născut în anul 1589 dintr-o familie de neam bun. De mic Kritopulos mergea 
la biserica zisă Catedrala din Bereia, unde la vârsta de 12 ani, după citirea în public a 
câtorva capitole din cărţile sfinte, în Sâmbăta mare, înainte de Paşti, a fost făcut prim citeţ 
epistolar de către Mitropolitul Bereii iar mai târziu îmbracă haina monahală şi este 
hirotonit preot. În 1636 este ales patriarh al Alexandriei, unde va desfăşura o frumoasă 
activitate. 
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în Ţările Române (1612-1613).9 Însoţindu-l pe patriarh, Mitrofan a avut 
posibilitatea să cunoască diplomaţia şi relaţiile prieteneşti cu protestanţii, 
atât de necesare într-o perioadă de intensă propagandă şi expansiune catolică 
pentru ortodoxie. După terminarea studiilor la Universitatea din Oxford, 
unde a legat multe prietenii cu anglicanii, Kritopulos „a vizitat mai multe 
biserici din Anglia şi Scoţia, iar la întoarcere spre Constantinopol a trecut 
prin mai multe oraşe din Germania, aici a frecventat cursurile 
Universităţii”10 şi „a discutat intens cu profesorii luterani cărora le-a expus 
învăţătura şi organizarea Bisericii Ortodoxe, căutând să identifice 
posibilităţile de apropiere între ortodocşi şi luterani”.11 

Din strânsa legătură cu teologii de la Helmstädt, a rezultat 
Mărturisirea Bisericii Răsăritene Catolice şi Apostolice scrisă la cererea lor. 
Prin aceasta el urmărea să consolideze şi să răspândească printre protestanţi 
cunoaşterea corectă şi fidelă a spiritului autentic al Bisericii Ortodoxe, 
trezind dragostea şi prietenia faţă de ea şi să creeze bazele unei apropieri 
viitoare. 

Mărturisirea, cuprinde 23 de capitole şi are un caracter informativ, 
conciliant şi ecumenist, respirând un suflu binevoitor faţă de protestanţi şi 
urmărind să expună în mod pozitiv credinţa ortodoxă şi nu comparativ, 
antieretic sau polemic, fără ca prin aceasta să aducă prejudicii Ortodoxiei, 
chiar dacă unele formule nereuşite par a trăda unele concesii făcute teologiei 
protestante. Sunt prezentate principalele învăţături de credinţă ortodoxă într-
o formă mai puţin sistematică cum ar fi: învăţătura despre izvoarele 
Revelaţiei, Sfânta Treime, creaţie, providenţă, antropologie, hristologie, 
soteriologie, Sfintele Taine şi eshatologie. 

Din faptul că „nu combate unele păreri protestante despre caracterul 
invizibil al Bisericii sau că vorbind despre Sfintele Taine, afirmă că pentru 
mântuire sunt necesare Botezul, Euharistia şi Pocăinţa, iar Mirungerea, 
Hirotonia, Nunta şi Maslul, privindu-le nu în raport individual cu 
credinciosul, ci raportate la întreaga comunitate, adică la Biserică, s-ar 
deduce că sunt numai benevole”,12 ceea ce a stârnit critica unor teologi care 
l-au acuzat pe Mitrofan de protestantism. 

Vorbind despre izvoarele Mărturisirii, Kritopulos a aprofundat şi 
dezvoltat învăţătura ortodoxă cu ajutorul vechii teologii greceşti, mai ales 

                         
9  Vezi TEODOR BODOGAE, Din istoria Bisericii Ortodoxe de acum 300 de ani, Sibiu, 
1943, p. 43. 
10 Diac. lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos 
însemnătatea ei istorică, dogmatică şi ecumenistă. Anexă: Traducerea în româneşte a 
Mărturisirii (teză de doctorat în teologie), în „Mitropolia Ardealului”, nr. 3-4/1973, p. 235. 
11 IBIDEM, p. 225. 
12 Pr. NICOLAE CHIFĂR, Istoria creştinismului, vol. IV, p. 181. 
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scrierile Sfinţilor Părinţi şi scriitori bisericeşti greci precum şi hotărârile 
Sinoadelor ecumenice şi locale, citând de cele mai multe ori din memorie 
dat fiind faptul că se afla în Apus departe de sursele ortodoxe de informaţie. 

 La baza acestei Mărturisiri stau Răspunsurile lui Kritopulos către 
teologul anglican Thomas Goad scrise la Londra în 1623, constituind schiţa 
Mărturisirii. Părintele Ioan Ică remarcă faptul că „între Răspunsuri şi 
Mărturisire există o strânsă legătură deoarece în ambele se întâlnesc aceleaşi 
idei reluate prin aceleaşi cuvinte şi fraze. Mărturisirea însă expune mai pe 
larg învăţătura ortodoxă, în Răspunsuri fiind tratate doar unele chestiuni 
adresate amical şi în particular de către teologul anglican, fiind scrise de 
Kritopulos în ajunul plecării sale din Londra”.13 

Faptul că Mitrofan Kritopulos şi-a scris Mărturisirea sa în Apus în 
casa marelui teolog al vremii, Georg Calixt, a fost un prilej pentru unii 
teologi eterodocşi de a contesta originalitatea acesteia şi de a vorbi de unele 
influenţe protestante asupra teologului grec, idei care, susţin ei că aparţin 
englezului Calixt, iar „această influenţă se vede în concepţia sa despre 
Biserică şi în felul de abordare a unirii Bisericilor”.14 

Deşi este o mărturisire particulară, pentru că nu este aprobată de 
patriarhii Bisericii Răsăritului, ea „are totuşi mare valoare teologică şi 
istorică, întrucât tratează la un nivel înalt punctele deosebite dintre Biserica 
Ortodoxă şi celelalte confesiuni, catolică şi protestantă”.15 

Vorbind despre împrejurările apariţiei celei de-a doua Mărturisiri de 
credinţă, cea a lui Petru Movilă,16 pornim de la faptul că mişcarea 
contrareformei iniţiată de papalitate pentru a opri răspândirea reformei 
protestante, şi-a extins activitatea nu numai în Apus ci şi în Răsăritul 
ortodox, papa apelând la iezuiţi pentru care foloseau orice mijloace spre a 
atrage pe ortodocşi la „uniaţie”, ajungând până la denigrarea ierarhilor 
ortodocşi, prezentând astfel Biserica Apuseană ca singurul loc unde te poţi 
mântui. 

Iezuiţii înfiinţează şcoli confesionale şi tipografii în Răsărit şi ajung 
până la tipărirea unor catehisme aşa zis ortodoxe dar pline de influenţe latine 

                         
13 Diac. lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., p. 299. 
14 ALEXANDRU ELIAN, Contribuţia grecească la Mărturisirea ortodoxă, în Balcania, 
nr. 5/1942, p. 79. 
15 Diac. lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., p. 221. 
16 Petru Movilă s-a născut la Suceava la data de 21 decembrie 1596 ca al patrulea fiu al lui 
Simion Movilă, domn în Ţara Românească (1600-1601) şi în Moldova (1606-1607) şi al 
soţiei sale Marghita, care după moartea soţului s-a călugărit sub numele de Melania. Intră 
în viaţa monahală în anul 1627 la vârsta de 31 de ani în Mănăstirea Lavra Pecerska din 
Kiev. Ajunge stareţ iar în anul 1633 a fost ales în unanimitate Mitropolit al Kievului, 
Galiţiei şi a toată Ucraina. 
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pentru a-i deruta pe credincioşii ortodocşi şi a-i atrage mai repede la 
catolicism. În aceste vremuri tulburi, Mitropolitul Kievului, Petru Movilă17 
duce „o intensă activitate de instruire a clerului şi poporului prin înfiinţarea 
de şcoli şi sprijinirea tipăriturilor care să redea credinţa ortodoxă 
adevărată”,18 remarcând şi opera lui de mare valoare: Mărturisirea 
Ortodoxă, împărţită în 3 părţi potrivit celor 3 virtuţi teologice.  

Are o scurtă introducere, „compusă din 3 întrebări şi răspunsuri care 
afirmă necesitatea credinţei şi a faptelor bune pentru dobândirea vieţii 
veşnice. Cine le ţine pe acestea două este bun creştin şi are o singură 
speranţă a mântuirii eterne aşa cum spune Sfânta Scriptură. Omul are nevoie 
să creadă mai întâi şi apoi să facă fapte bune pentru că fără de credinţă este 
cu neputinţă a plăcea lui Dumnezeu”.19 

Prima parte, „Despre credinţă”, având cea mai mare întindere, 
cuprinde 126 de întrebări şi răspunsuri, prin care se explică într-o formă 
catehetică fiecare articol din Simbolul de credinţă. Se porneşte de la 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească credinciosul pentru a-şi câştiga 
mântuirea: de a avea credinţă dreaptă şi de a-şi îndrepta viaţa după această 
credinţă. În continuare este dezvoltată învăţătura despre cele trei Persoane 
ale Sfintei Treimi, despre Biserică, Sfintele Taine şi viaţa veşnică. 

Partea a doua, „Despre nădejde”, cuprinde 63 de întrebări şi 
răspunsuri care tratează despre rugăciune în general şi despre Rugăciunea 
Domnească în special. Continuă cu explicarea Fericirilor care contribuie şi 
ele la nădejde şi arată căile pe care trebuie să meargă credinciosul pentru a 
intra în Împărăţia lui Dumnezeu şi a dobândi fericirea. 

Partea a treia, „Despre dragoste”, ce cuprinde 72 de întrebări şi 
răspunsuri, tratează despre virtuţile creştineşti, despre post şi milostenie, 
despre păcat şi felurile lui şi despre cele zece porunci, unde vorbeşte şi 
despre cinstirea sfinţilor şi a icoanelor. 

Dacă în ceea ce priveşte fondul, Mărturisirea Ortodoxă prezintă în 
ansamblul ei  învăţătura ortodoxă în mod nealterat în ceea ce priveşte forma 
de expunere, aşa cum subliniază Părintele Profesor Ioan I. Ică, „ea 

                         
17 Mitropolitul Petru Movilă a intrat în istorie ca unul care a reuşit să stăvilească acţiunile 
sistematice ale iezuiţilor de deznaţionalizare şi catolicizare a Ucrainei şi Bielorusiei, 
printr-un vast program de renaştere a Bisericii Ortodoxe de aici. Prin scrierile sale, mai 
ales „Mărturisirea Ortodoxă” a devenit, „părintele teologiei ortodoxe moderne” (C. C. 
GIURESCU, Istoria românilor, Bucureşti, 1971, p. 421). 
18 Diacon lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., 
p. 311. 
19 Prof. dr. DIMITRIE G. BOROIANU, Istoria dogmelor Bisericii Creştine Ortodoxe 
de Răsărit, vol. II, ed. îngrijită de Bogdan Dedu, Ed. Luminătorii Lumii, Bucureşti, 
2007, p. 179. 
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oglindeşte stadiul culturii teologice ortodoxe din locul şi epoca în care a 
apărut, care datorită condiţiilor istorice deosebit de grele, trebuia să recurgă 
la mijloacele şi armele pe care le ofereau şcolile şi cultura apuseană însăşi, 
fără să-şi trădeze fiinţa sa specific ortodoxă”.20 

Cea de-a treia Mărturisire ortodoxă despre care vorbim este cea a 
patriarhului Ierusalimului Dositei al II-lea Nottara,21 care a apărut ca reacţie 
la propaganda susţinută a calvinilor şi protestanţilor în Răsăritul ortodox. 

Aproape patru decenii Dositei, ierarh cu o frumoasă pregătire şi cu o 
mare putere de muncă, fire energică, apărător al credinţei ortodoxe, a fost 
îndrumătorul neobosit al activităţii culturale-teologice în limba greacă şi mai 
ales apărătorul însufleţit al Ortodoxiei în faţa catolicilor şi a protestanţilor, 
izbutind să ridice, ca nimeni altul, nu numai prestigiul Patriarhiei sale, ci al 
întregii Ortodoxii. Acesta „a fost ridicat pe scaunul patriarhal într-o vreme 
de mari frământări, când asupra Patriarhiei apăsa datoria enormă de 100.000 
de taleri, iar iezuiţii îşi desfăşurau nestânjeniţi activitatea în Ţara Sfântă. Era 
firesc ca să înceapă şi el lungi călătorii, de ani de zile, în Ţările Române, pe 
care le mai cercetase de două ori ca însoţitor al predecesorilor săi, Paisie şi 
Nectarie”.22 

În 1680, patriarhul Dositei „a pornit într-o nouă călătorie, care a 
durat mai mulţi ani, străbătând toată lumea ortodoxă, din Ţara Sfântă în 
Balcani, urmărind acum nu numai strângerea de ajutoare materiale, ci şi 
închegarea unor legături cu Rusia… în vederea eliberării popoarelor 
subjugate de turci”.23 

Mărturisirea lui Dositei cuprinde 18 hotărâri corespunzătoare celor 
18 capitole din Mărturisirea calvinizantă, pe care le combate temeinic pe 
rând şi 4 întrebări şi răspunsuri. Aceasta expune învăţătura Bisericii 

                         
20 Diacon lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., p. 317. 
21 Patriarhul Dositei s-a născut la 31 mai 1641 (în Duminica Tuturor Sfinţilor) în Arahove, 
un sat din apropierea Corintului, având ca naş pe mitropolitul Corintului de atunci, Gregorie 
Galanos. La 16 ani a fost hirotonit diacon de mitropolitul Corintului apoi a plecat la 
Constantinopol să-şi găsească loc în slujba Bisericii de acolo, fiind angajat de patriarhul 
Paisie ca diacon al Metocului. La 23 septembrie 1666 este hirotonit mitropolit al Cezareii 
iar la data de 23 ianuarie 1669 a fost ales în scaunul patriarhal al Ierusalimului la vârsta de 
numai 28 de ani. 
22 Pr. DĂNUŢ MANU, Importanţa sinoadelor răsăritene din secolul al XVII-lea pentru 
unitatea ortodoxiei, teză de doctorat (partea a II-a), în „Ortodoxia”, nr. 4/1987, p. 57. 
23 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Legăturile bisericeşti ale românilor cu Ţara 
Sfântă, în vol. „Românii şi Ţara Sfântă. La două milenii de creştinism”, ediţia a doua, 
Bucureşti, 2000, p. 54. 
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Ortodoxe despre Sfânta Treime, Sfânta Scriptură, despre libertatea 
omenească, despre Biserică, despre Sfintele Taine.24  

Pavăza Ortodoxiei aşa cum mai este numită Mărturisirea ortodoxă a 
patriarhului Dositei se adresează nu numai ortodocşilor ci şi celor din Apus. 
Ea dovedeşte capacitatea Bisericii Ortodoxe de a se pronunţa în diverse 
situaţii istorice având un caracter antiprotestant şi urmărind expunerea 
învăţăturii ortodoxe în raport cu învăţătura calvină în Mărturisirea 
calvinizantă. Stilul său este antieretic şi expune în mod corect învăţătura 
ortodoxă. Ţinând cont de împrejurările istorice în care a apărut, valoarea 
Mărturisirii lui Dositei este mare.  

Prilejul scrierii Mărturisirii l-a dat cearta dintre jansenişti şi calvinii 
din Franţa din a doua jumătatea a veacului al XVII-lea, referitoare la Sfânta 
Euharistie în care fiecare căuta să prezinte faptul că Biserica Ortodoxă ar fi 
de acord cu ei, motiv pentru care ortodocşii greci erau numiţi când 
latinofroni, când calvinofroni. Calvinistul Jean Claude din Charenton 
susţinea că Biserica Răsăriteană respinge, ca şi protestantismul termenul de 
„transubstanţiere”25 în Sfânta Euharistie şi învaţă împărtăşirea sub ambele 
forme cum reiese foarte clar din capitolul XVII al Mărturisirii apărute în 
anul 1629 sub numele patriarhului Constantinopolului, Chiril Lukaris. 

După mai multe controverse în rândul protestanţilor aceştia se 
adresează ambasadorului Franţei la Constantinopol, Charles Ollier, spre a se 
interesa de această chestiune. Acesta din urmă se adresează în scris mai 
multor ierarhi, printre care şi patriarhului Ierusalimului Dositei, pentru 
lămurirea învăţăturii despre numărul Tainelor, Sfânta Euharistie, episcopat, 
Biserică, cultul sfinţilor ş.a. 

Răspunzând cererii ambasadorului, patriarhul intenţionează în 
primul rând să arate faptul că Mărturisirea calvinizantă din 1629 nu este 
nicidecum a patriarhului Chiril Lukaris, cum se credea în Apus şi nu 
reprezintă învăţătura Bisericii Ortodoxe iar în al doilea rând vrea să prezinte 
oficial o Mărturisire a Bisericii Ortodoxe pentru a înlătura orice neînţelegere 
în rândul apusenilor în ceea ce priveşte credinţa ortodoxă. 

Făcând o paralelă între ele putem spune că Mărturisirile de credinţă 
ale lui Petru Movilă şi Dositei redau cu fidelitate conţinutul Sfintei Tradiţii, 
din care s-a născut însăşi Sfânta Scriptură. Citatele bogate din Sfânta 
Scriptură şi Sfânta Tradiţie vin să confirme afirmaţiile de mai sus. Mai mult 
chiar, aceste citate dau Mărturisirilor o valoare normativă în materie de 
                         
24 Vezi Pr. DĂNUŢ MANU, Sinodul din Ierusalim (1672), Importanţa lui pentru întărirea 
ortodoxiei secolului al XVII-lea, în „Glasul Bisericii”, nr. 5-6/1974, pp. 448-449. 
25 Transubtanţiere = schimbarea unei substanţe în alta. În religia creştină acest termen 
indică prefacerea miraculoasă a pâinii şi vinului din Cuminecătură în Trupul şi Sângele 
Mântuitorului Hristos. 
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credinţă. Părintele profesor Constantin Corniţescu ne spune că „acestea nu 
aduc o învăţătură nouă, au un conţinut precis, un caracter elastic, putând fi 
completate, aşa cum unele definiţii ale unor Sinoade au primit diferite 
amendamente prin hotărârile unor Sinoade ulterioare”.26 

Mărturisirea de credinţă ortodoxă a Mitropolitului Petru Movilă este 
un monument simbolic ortodox. Prin redactarea ei, Petru Movilă voia să 
pună la îndemâna celor interesaţi un ghid în materie de credinţă. Această 
Mărturisire a fost pe de o parte călăuză generală în Tradiţia de totdeauna a 
Bisericii Ortodoxe, pe de altă parte a dat o formulare mai precisă a acestei 
Tradiţii, pe care o vedea pusă la îndoială de Reformă şi de Catolicismul 
scolastic. După cuprins, Mărturisirea Ortodoxă, este o expunere completă şi 
pătrunzătoare a sistemului dogmatic şi moral al Bisericii Ortodoxe, iar ca 
formă este un catehism. Din parcurgerea ei se observă limba populară, 
structura gramaticală şi stilul simplu, acestea spre a fi accesibilă tuturor. 
Mărturisirea Ortodoxă este un document istoric care a îndeplinit un rol 
pozitiv în apărarea Ortodoxiei contra duşmanilor ei în secolul al XVII-lea, 
iar apariţia ei în cadrul istoric special a fost ca o rază de lumină a cărei 
autoritate s-a exercitat asupra întregii lumi ortodoxe. Spre deosebire de 
aceasta, Mărturisirea lui Mitrofan Kritopulos adoptă o atitudine în general 
irenică faţă de protestanţi şi decisă faţă de învăţăturile latine, pe care le 
demască fără cruţare, dată fiind propaganda de amploare a catolicilor în acea 
vreme. De aceea şi „caracterul ei dogmatic-simbolic este mai evident decât 
în Mărturisirea lui Petru Movilă”.27 

Dintre toate cele trei Mărturisiri Ortodoxe ale veacului al XVII-lea, 
cea a lui Petru Movilă este cea mai extinsă dintre ele, oferind un bogat 
material biblic,28 care, aşa cum remarcă Părintele profesor Ioan Ică, „nu 
întotdeauna este destul de bine elaborat şi structurat”.29 Expunerea este în 
general clară cu unele noţiuni nu tocmai imprecise în formularea sa. În ceea 
ce priveşte aprofundarea teologică şi patristică nu este peste tot aceeaşi fiind 
mai evidentă în partea întâi a Mărturisirii şi mai puţin în celelalte două părţi. 
Uneori acolo unde ne-am fi aşteptat la o mai mare aprofundare a problemei 
se limitează doar la un grup de texte scripturistice şi câteva observaţii care 
nu au o prea mare legătură între ele. 

                         
26 Pr. CONSTANTIN CORNIŢESCU, Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru 
Movilă, în „Studii Teologice”, nr. 7-10/1980, p. 715. 
27 Diacon lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., 
p. 318. 
28 Este de remarcat faptul că în Mărturisirea Ortodoxă sunt redate numeroase citate din 
Sfânta Scriptură sau, unde este cazul, este indicată doar trimiterea biblică. 
29 Diacon lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., 
p. 318. 
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Chiar dacă prin înaltul nivel teologic Mărturisirea lui Kritopulos este 
superioară celorlalte  Mărturisiri Ortodoxe, prin faptul că ea a fost destinată 
unor profesori teologi universitari, având caracterul unui tratat teologic,30 
totuşi Mărturisirea movileană depăşeşte punctul de vedere oarecum limitat 
al Mărturisirii lui Mitrofan Kritopulos, binevoitor faţă de protestanţi dar 
înverşunat faţă de catolici. Mărturisirea lui Petru Movilă depăşeşte de 
asemenea şi orizontul limitat al Mărturisirii patriarhului Dositei care a expus 
învăţătura ortodoxă în raport cu Mărturisirea calvinizantă, pseudolucariană. 

Mărturisirea Ortodoxă „evită să intre în chestiunile teologice 
controversate atât dintre ortodocşi cât şi interconfesionale şi se limitează 
doar la expunerea întregii învăţături ortodoxe, strict pozitiv şi irenic, oferind 
indirect credinciosului ortodox şi un îndreptar privitor la învăţăturile 
eterodoxe, catolice şi protestante. În sensul acesta se aseamănă cu 
Mărturisirea lui Kritopulos care, pe lângă faptul că a expus protestanţilor 
învăţătura ortodoxă pozitiv şi irenic, ţinând seama de dezvoltarea teologică 
atât din Răsărit cât şi din Apus, a dat Mărturisirii sale şi un sens ecumenist, 
de informare şi bază pentru viitoarele discuţii cu protestanţii”.31   

Mărturisirile de credinţă ale lui Petru Movilă şi Dositei al 
Ierusalimului au apărut ca o necesitate firească de a demonstra că Biserica 
Ortodoxă nu s-a abătut de la linia ei tradiţională, ci a rămas păstrătoarea 
tezaurului sfânt primit de la Mântuitorul Iisus Hristos şi Sfinţii Apostoli. Ele 
au apărut din nevoia de a face cunoscută învăţătura Bisericii Ortodoxe în 
împrejurările istorice tragice pe care ea le-a străbătut, de a se apăra 
împotriva celorlalte confesiuni eterodoxe. Biserica Ortodoxă şi le-a însuşit, 
le-a primit cu bucurie şi le-a introdus în tezaurul ei. Au primit aprobarea 
unor Sinoade şi au fost recomandate ca normative în Biserica Ortodoxă. În 
această aprobare a Bisericii nu trebuie să vedem investirea cu autoritate 
absolută şi infailibilă ci Biserica Ortodoxă le-a dat această aprobare pentru 
ca ele să fie călăuze nemincinoase în împrejurările date. 

Mărturisirile de credinţă din secolul al XVII-lea sunt considerate 
călăuze de orientare în viaţa credincioşilor prin folosirea lor ca manuale 
şcolare sau ca bază de discuţii. Ele nu sunt simple catehisme sau scrieri cu 
caracter particular, ci au o mare însemnătate istorică, dogmatică şi 
simbolică. Au avut „darul limpezirii şi întăririi conştiinţei ortodocşilor care 
au fost atât de solicitaţi psihic şi moral în acest secol zbuciumat”.32 Autorii 
                         
30 Aceasta datorită faptului că autorul ei ajunsese să studieze la cele mai bune Universităţi 
din Vest, având acces la literatura religioasă a vremii, dar şi pentru faptul că se adresa unor 
cadre teologice universitare. 
31 Diacon lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., 
p. 319. 
32 IBIDEM. 
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lor au avut ca punct de plecare „adevărul propovăduit de Mântuitorul Iisus 
Hristos transmis de Sfinţii Apostoli şi de urmaşii lor”.33 

Mărturisirea lui Dositei este o combatere şi diortosire a capitolelor 
calvineşti dar şi o expunere reuşită a învăţăturii dogmatice ortodoxe în 
raport cu cea protestantă, într-o formă clară, concisă şi pătrunzătoare chiar 
dacă nu peste tot la fel de sistematică. Prin concentrarea ei asupra 
esenţialului în modul de expunere se face remarcată între celelalte 
Mărturisiri de credinţă şi are o mare însemnătate atât pentru Dogmatică cât 
şi pentru Simbolică, însă nici Mărturisirea lui Dositei, aşa cum am văzut şi 
la celelalte, nu este lipsită de unele influenţe latine şi de lipsurile epocii în 
care a apărut. Trebuie să ţinem cont de faptul că „autorul avea o vârstă 
destul de tânără (31 de ani) şi că a fost nevoit să o scrie pe neaşteptate şi de 
aceea a recurs şi la unele izvoare scolastice şi a împrumutat de aici unele 
noţiuni pentru combaterea noilor învăţături protestante, fără a exercita 
aceeaşi critică şi împotriva inovaţiilor latine pe care nu le aminteşte decât 
indirect uneori”.34 Aceste influenţe latine sunt doar exterioare fără a afecta 
conţinutul învăţăturii dogmatice ortodoxe dezvoltate de Dositei pe baza 
Revelaţiei şi a teologiei greceşti şi acolo unde a fost cazul a fost diortosită 
de el însuşi, referindu-ne aici la ediţia a treia a Mărturisirii, iar mai apoi de 
unii teologi ruşi care au tradus-o.  

Comparând-o cu Mărturisirea lui Kritopulos, cea a lui Dositei separă 
tranşant învăţătura ortodoxă de capitolele calvineşti neavând nicio intenţie 
irenică de apropiere a punctelor de vedere opuse. Mărturisirea lui Dositei 
faţă de cea a lui Mitrofan este mai concisă şi mai concentrată, mai aproape 
de formulele şi definiţiile sinoadelor ecumenice, ce-i drept nu peste tot la fel 
de profundă şi sistematică întrucât este scrisă în grabă şi urmează întocmai 
ordinea capitolelor din Mărturisirea calvinizantă. În ceea ce priveşte fondul, 
patriarhul Dositei a reuşit, în Mărturisirea sa, ca Mitrofan Kritopulos, să dea 
un rezumat al întregii învăţături ortodoxe accentuând unele puncte 
importante faţă de protestanţi cum ar fi predestinaţia relativă, importanţa 
Tainelor şi a ierarhiei, infailibilitatea Bisericii, pe când altele ca raportul 
dintre Scriptură şi Tradiţie, eclesiologie şi răscumpărare au fost mai puţin 
analizate. 

Mărturisirea lui Kritopulos în raport cu cea a patriarhului Dositei şi 
cea a lui Petru Movilă, deşi nu a avut aprobarea unui sinod ortodox, este mai 

                         
33 Pr. conf. ILIE MOLDOVAN, Importanţa şi rolul Mărturisirii de credinţă în viaţa 
Bisericii. Scriptură, Tradiţie şi Mărturisire, în „Studii Teologice”, nr. 1-2/1980, p. 268. 
34 Diacon lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., 
p. 325. 
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originală, scrisă cu mai multă independenţă, mai liberă de influenţe 
eterodoxe, fiind mai legată de teologia Părinţilor greci.  

Cu toate că Mărturisirea lui Kritopulos din punct de vedere teologic-
ştiinţific şi ecumenic este superioară Mărturisirii lui Dositei, ea nu s-a 
bucurat de circulaţia şi aprobările celorlalte două mărturisiri care au intrat de 
la început în tradiţia bisericească răsăriteană. În ultima vreme, însă, 
Mărturisirea lui Mitrofan Kritopulos a început să se impună tot mai mult 
pentru valoarea sa istorică şi teologică intrând în curentul gândirii teologice 
ortodoxe ecumenice. 

Ca punct comun al celor trei Mărturisiri ortodoxe, Părintele profesor 
Gabriel Gârdan remarcă faptul că „toate au apărut ca răspuns la noile 
probleme ridicate de lupta înverşunată ce se dădea în Apus ca şi în Răsărit 
între reforma protestantă şi contrareforma papală”.35 În această luptă 
dramatică a fost angajată şi Biserica Răsăriteană fiind nevoită să se apere şi 
să-şi precizeze învăţătura şi atitudinea faţă de celelalte două Biserici. 

Datorită condiţiilor grele în care se afla Biserica Răsăriteană, cât şi 
datorită problemelor cu totul noi ridicate în Apus de Reforma protestantă, a 
fost luată oarecum prin surprindere şi nepregătită, însă a reuşit să găsească 
repede, prin fiii ei cei mai luminaţi, căile cele mai bune de informare asupra 
Reformei din Apus şi totodată capacitatea de a informa Apusul despre 
doctrina şi viaţa sa bisericească, gândindu-se chiar la unele demersuri de 
apropiere şi unire aşa cum a făcut Mitrofan Kritopulos. 

Prin Mărturisirea lui Petru Movilă s-a reuşit stăvilirea propagandei 
uniate catolice în Răsărit iar prin cea a patriarhului Dositei risipirea tuturor 
calomniilor şi confuziilor răspândite pe seama Ortodoxiei de propaganda 
calvină prin Mărturisirea pseudolucariană. „Cu toate lipsurile inerente 
începutului şi epocii în care au apărut Mărturisirile Ortodoxe, remarcă 
Părintele Ioan Ică, de la Răspunsurile Patriarhului Ieremia al II-lea şi până la 
Mărturisirea lui Dositei se observă un real progres în formularea şi 
precizarea învăţăturii ortodoxe faţă de învăţătura celorlalte două Biserici, ca 
şi în determinarea punctelor asemănătoare şi deosebitoare faţă de ele”.36 

Chiar dacă patriarhul Ieremia al II-lea are meritul de a fi formulat cel 
dintâi învăţătura ortodoxă faţă de Protestantism însă fără o sistematizare 
prea mare, Mărturisirea lui Kritopulos se distinge prin înaltul nivel teologic 
şi ecumenic de tratare şi expunere a învăţăturii ortodoxe atât faţă de 
                         
35 Pr. GABRIEL VIOREL GÂRDAN, Mărturisiri de credinţă protestante, catolice şi 
ortodoxe în secolele XVI-XVII, în vol. „Mărturisirea de credinţă, locul şi rolul ei tradiţia 
Bisericii Ortodoxe. Relaţia dintre teologia academică şi teologia doxologică”, coord. Pr. 
Ion Vicovan, Pr. Dan Sandu, Emilian Iustinian Roman, Ed. Doxologia, Iaşi, 2003, p. 398. 
36 Diacon lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., 
p. 327. 



258 
 

protestanţi cât şi faţă de catolici, ceea ce a făcut ca după anul 1850 când a 
fost retipărită de Kimmel, să fie tot mai des citată în lucrările şi studiile 
teologice de specialitate, atât ortodoxe cât şi eterodoxe. Meritul punerii ei în 
valoare îi revine atât teologiei greceşti cât şi celei româneşti mai noi, fiind 
apreciată ca având cea mai mare însemnătate din punct de vedere ştiinţific. 

Aşa cum ne relatează părintele profesor Nicolae Chiţescu în prefaţa 
tezei de doctorat a părintelui diacon Ioan Ică, „Biserica Ortodoxă a făcut 
deosebire între Mărturisirile aprobate de conducătorii ei cum sunt cele ale 
lui Petru Movilă, Dositei, Răspunsul patriarhilor orientali la enciclica papei 
Pius al IX-lea, însă nici pe cele neaprobate nu le-a condamnat”.37 

Nu întotdeauna preferinţele Bisericii au coincis cu cele ale 
teologilor, astfel că aşa cum subliniază părintele Chiţescu, „Biserica a 
încununat cu lauri o operă care n-a fost întotdeauna preferată de teologi”,38 
cum este cazul Mărturisirii de credinţă a lui Petru Movilă, care a ajuns să fie 
folosită în Biserica Ortodoxă ca manual de şcoală, catehism sau mărturisire 
de credinţă, după împrejurările locale şi nevoi. „Niciuna dintre celelalte 
Mărturisiri de credinţă ale propriei tradiţii, ne spune tot părintele Chiţescu, 
nu i-au fost folositoare Bisericii ca această Mărturisire”.39  

Cu toate acestea, Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă nu a 
avut un nivel aşa de înalt sau nu a luat o poziţie fermă în unele probleme 
religioase sau interconfesionale aşa cum au făcut Mărturisire lui Mitrofan 
Kritopulos şi mai ales a lui Dositei faţă de protestantism. 

Însă „Mărturisirea movileană, spune Părintele Stăniloae, este mai 
cuprinzătoare deoarece nu se limitează la precizarea vreunei învăţături 
constatate de vreo erezie nou apărută, ci pe lângă precizarea despre care 
catolicismul şi protestantismul, în ofensiva lor de cucerire, învăţau altfel, 
aceasta dă o seamă de explicaţii tuturor punctelor credinţei”.40 

Cu toată importanţa şi valoarea lor teologic-istorică deosebită, şi 
astăzi datorită conţinutului ortodox şi momentului istoric în care au apărut, 
cele trei Mărturisiri ortodoxe la care am făcut referire în acest studiu, „nu au 
fost şi nici nu vor fi vreodată socotite în Ortodoxie ca şi cărţi simbolice cu 
                         
37 Pr. prof. dr. NICOLAE CHIŢESCU, Prefaţă la teza de doctorat a Diacon lector IOAN I. 
ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos ..., p. 210. 
38 IBIDEM. 
39 IBIDEM. 
40 Pr. DUMITRU STĂNILOAE, Sfânta Scriptură şi Tradiţia Apostolică în Mărturisirea 
Bisericii, referat susţinut în cadrul dialogului ecumenic dintre Biserica Ortodoxă Română 
şi cea Evanghelică din Germania ţinută la Glosar în anul 1979, reprodus în volumul 
„Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din 
Germania, Sesiunea I, Glosar, 1979. Sfânta Scriptură şi Tradiţia Apostolică în mărturisirea 
Bisericii”, coord Prof. dr. Ştefan Tobler, Prof. dr. Dorin Oancea, Ed. Universităţii „Lucian 
Blaga”, Sibiu, 2007, p. 50.  
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valoare de Simbol de credinţă, în genul cărţilor simbolice catolice şi 
protestante ci sunt numai un îndreptar sau călăuze”41 în precizarea 
învăţăturii adevărate faţă de învăţăturile eterodoxe, fără să se substituie însă 
izvoarelor Revelaţiei, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Din această cauză 
ele nu sunt şi nici nu pot fi considerate, cel puţin în forma lor actuală, 
izvoare ale Teologiei şi vieţii Bisericii, atât datorită faptului că au unele 
lipsuri în formulare şi aprofundarea credinţei ortodoxe, folosind chiar o 
terminologie a confesiunilor apusene, cât şi datorită faptului că ele nu sunt o 
constituţie fundamentală pentru o nouă formă a credinţei şi  vieţii creştine. 

Mărturisirile ortodoxe nu apăreau ca o formulare mai nouă a 
credinţei, ci voiau decât să evidenţieze faptul că Biserica Răsăriteană a 
persistat în credinţa şi duhul Bisericii celei una şi nedespărţită a primului 
mileniu, faţă de cele două forme noi ale creştinismului apusean. Toate cele 
trei Mărturisiri Ortodoxe ţin să exprime credinţa şi tradiţia dintotdeauna a 
Bisericii şi rămânerea ei neîntreruptă, din epoca apostolică până în ziua de 
azi. Aceasta o spune în mod clar Kritopulos chiar în prefaţa Mărturisirii sale, 
că el „a urmărit să exprime învăţătura sfântă şi neîntinată a vechilor creştini 
pe care o păstrează până acum în Biserica Răsăriteană” şi de a „reda exact şi 
fără nicio adăugare sau scădere Mărturisirea Bisericii Răsăritene, cum ţine 
ea adică creştinismul adevărat şi ce învaţă ea pe fiii ei în fiecare zi”.42 

Cele trei Mărturisiri Ortodoxe nu au autoritatea pe care o au, spre 
exemplu, Mărturisirile de credinţă protestante din timpul acela, iar 
formulările lor au caracter elastic şi sunt legate de spiritul epocii în care au 
fost alcătuite, însă pot fi completate şi îmbunătăţite ca în cazul definiţiilor 
unor Sinoade faţă de altele ulterioare. 

În Mărturisirile Ortodoxe se constată o dezvoltare în precizarea şi 
sistematizarea învăţăturii ortodoxe faţă de unele probleme ridicate în Apus, 
de aceea precizările întâlnite în conţinutul acestora sunt noi, însă doar în 
privinţa formulării, nu şi a conţinutului dogmatic revelat al învăţăturii 
Bisericii, „dând şi o precizare mai clară asupra unor puncte puse în discuţie 

                         
41 IOAN I. ICĂ, Sfintele Taine în viaţa Bisericii după Mărturisirile de credinţă din 
secolele XVI-XVII, referat susţinut în cadrul dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă 
Română şi Biserica Evanghelică din Germania, Sesiunea 2, Iaşi, 1980 şi redat în volumul 
„Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din 
Germania, Sesiunea 2, Iaşi, 1980. Sfintele Taine ale Bisericii în Confesio Augustana şi 
Mărturisirile de credinţă ortodoxe din secolele XVI-XVII”, coordonatori Prof. dr. Aurel 
Pavel, Prof. dr. Ştefan Tobler, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2008, p. 87. 
42 Diacon lector IOAN I. ICĂ, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos…, 
p. 416-417. 
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de Confesiunile Apusene cum sunt învăţătura despre Sfintele Taine, 
Biserică, îndreptare ş. a”.43 

Unul dintre punctele comune ale celor trei Mărturisiri Ortodoxe este 
faptul că acordă o mare importanţă învăţăturii despre Sfintele Taine. 
Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos subliniază faptul că 
restaurarea firii omeneşti nu se putea face „decât printr-o unire a lui 
Dumnezeu cu ea iar această unire a lui Dumnezeu cu firea umană în Hristos 
se realizează actual prin viaţa în Hristos prin harul Sfintelor Taine şi prin 
împlinirea poruncilor”.44  

De asemenea Mărturisirile Ortodoxe accentuează legătura strânsă a 
misteriologiei cu ecleziologia, întrucât „Sfintele Taine există şi se 
desăvârşesc în chip văzut numai în Biserică şi de către Biserică”45 prin 
ierarhia sacramentală căci Biserica şi ierarhia sacramentală sunt condiţia 
esenţială a tuturor Tainelor. Mărturisirile, de asemenea, învaţă în 
unanimitate că Sfintele Taine nu sunt simple semne ale făgăduinţelor lui 
Dumnezeu care numai ne indică, fără să ne şi împărtăşească real aceste 
făgăduinţe, fiind organe şi mijloace văzute instituite de Domnul Hristos prin 
care se transmite harul mântuitor, celor ce se împărtăşesc de ele. Toate 
Tainele constau din „materia sau semnul văzut şi harul Duhului Sfânt”.46 

Mărturisirea lui Dositei accentuează faptul că fiecare dintre Taine au 
fost stabilite de Scriptură indicând şi temeiurile lor biblice iar cea a lui Petru 
Movilă oferă o definiţie mai cuprinzătoare a Tainei în care se cuprind 
elementele esenţiale ale fiecărei Taine. Dacă prima Mărturisire accentuează 
transmiterea şi lucrarea reală şi obiectivă a harului în Sfintele Taine, cea 
de-a doua pune accentul şi pe condiţia subiectivă a lucrării mântuitoare a 
harului în sufletele primitorilor, întrucât „cel ce mănâncă şi bea cu 
nevrednicie, mănâncă şi bea pentru sine osândă”.47 

În privinţa numărului Sfintelor Taine, toate cele trei Mărturisiri 
învaţă unanim că şapte sunt Tainele Bisericii săvârşite prin Duhul Sfânt, 
căci atâtea a instituit Domnul Hristos şi ne-a predat prin Sfinţii Apostoli şi 
tot atâtea „au fost cunoscute, crezute şi practicate de la început în 

                         
43 IOAN I. ICĂ, Sfintele Taine în viaţa Bisericii după Mărturisirile de credinţă din 
secolele XVI-XVII…, p. 89. 
44 Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos, capitolul V, traducere de Diacon 
lector Ioan I. Ică, în Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos, însemnătatea ei 
istorică, dogmatică şi ecumenistă…, p. 440. 
45 Mărturisirea de credinţă a lui Dositei Patriarhul Ierusalimului, capitolul XV, traducere 
de V. Loichiţă în Mărturisirea lui Dositei – Întâia traducere românească după textul 
original grecesc publicat la 1690 în Bucureşti, în „Candela”, anul 1942-1943, p. 192. 
46 Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos, capitolul V…, p. 440. 
47 I CORINTENI 2, 29. 
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Biserică”.48 Întrucât Mărturisirile protestante prezentau numai două Taine: 
Botezul şi Euharistia şi indirect în Confesio Augustana şi Taina 
Spovedaniei, Mărturisirile Ortodoxe au meritul de a fi precizat clar numărul 
şapte al Sfintelor Taine în teologia ortodoxă şi de a fi pus această problemă 
şi teologilor şi Bisericilor Reformei. Un alt punct comun asupra învăţăturii 
despre Sfintele Taine este acela că atât Mărturisirea lui Kritopulos cât şi cea 
a lui Petru Movilă împart treptele preoţiei în şapte punând laolaltă treptele 
ierarhiei bisericeşti sacramentale cu gradele inferioare, deşi distincţia 
harismatică radicală între acestea este clară la amândoi. Mitrofan face totuşi 
o afirmaţie eronată atunci când spune că „aceste trepte au fost izvodite sau 
concepute pentru că Biserica avea nevoie de mulţi slujitori ca să nu fie 
neorânduială între ei”,49 deoarece treptele ierarhiei bisericeşti sacramentale 
au fost instituite din porunca Domnului, numai treptele inferioare au fost 
rânduite de către Biserică. 

 
Concluzii 
În studiul de faţă am încercat să facem o paralelă cât mai clară între cele trei 
Mărturisiri Ortodoxe ale secolului al XVII-lea, aducând în prim-plan atât 
punctele comune cât şi micile deosebiri dintre ele. Cert este faptul că autorii 
Mărturisirilor au încercat pe cât a fost cu putinţă să expună, în felul propriu, 
credinţa cea adevărată a Bisericii Răsăritene, să-i ghideze oarecum pe 
creştini pe drumul mântuirii prin ferirea de erezii şi ruperea de Biserica 
întemeiată de Mântuitorul Hristos. 

Mărturisirile ortodoxe nu apăreau deci ca o formulare mai nouă a 
credinţei, ci voiau decât să evidenţieze faptul că Biserica Răsăriteană a 
persistat în credinţa şi duhul Bisericii celei una şi nedespărţită a primului 
mileniu, faţă de cele două forme noi ale creştinismului apusean. 

Este important de reţinut că cele trei Mărturisiri Ortodoxe nu au 
autoritatea pe care o au, spre exemplu, Mărturisirile de credinţă protestante 
din timpul acela, iar formulările lor au caracter elastic şi sunt legate de 
spiritul epocii în care au fost alcătuite, însă pot fi completate şi îmbunătăţite 
ca în cazul definiţiilor unor Sinoade faţă de altele ulterioare. 

 
Abstract: The Relationship/Report between the Three Ortodox 
Confession in the Seventeenth Century 
The orthodox confessions in the seventeenth century (that of Petru Movila 
and later that of Dositei of Jerusalem) have apeared as a reaction against the 

                         
48 IOAN ICĂ, Sfintele Taine în viaţa Bisericii după Mărturisirile de credinţă din secolele 
XVI-XVII…, p. 97. 
49 Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos, capitolul XI…, p. 452. 
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catholic and protestant propaganda carried out during that period that it 
culminated in the award of a calvinised confession to the  Ecumenical 
Patriarch, Cyril Lukaris which displeased the all Orthodox world, given 
being the good reputation enjoyed by the Greek patriarch, while the 
Mitrofan Kritopulos's confession was written at the request of the protestant 
teachers in the West for a better understanding of the teachings of the 
Orthodox faith.  

All three Confessions expose the true teaching of the Orthodox 
Church and were samendment/handbook  and guides for Eastern Christians. 
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Preliminarii 
Pe locul unde astăzi se află sediul central al Universităţii din Craiova s-a 
construit la jumătatea secolului al XVIII-lea o biserică, având hramul Sf. 
Ierarh Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul. Deşi mai mulţi cercetători au scris 
despre acest locaş de cult, începuturile sale ridică multe semne de întrebare, 
în special în ceea ce priveşte identitatea ctitorului, partea de debut şi de final 
a lucrărilor bisericii şi „închinarea” sa către Episcopia Râmnicului. Un 
document păstrat la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj şi datând 
din 15 noiembrie 1763 aduce câteva informaţii noi privind perioada de 
început a bisericii Gănescu, acesta fiind o „copie scoasă din cuvănt în 
cuvănt” a diatei ctitorului acestui locaş de cult.3 

 
Identitatea ctitorului bisericii  
O primă chestiune controversată în privinţa bisericii Gănescu este cea legată 
de identificarea ctitorului. Că biserica a fost construită de un Barbu fost 
mare stolnic se poate observa chiar din pisania pe care a aşezat-o fondatorul 
său.4 Cercetătorii au oscilat adesea între numele de Gănescu şi cel de 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – specializarea Istorie. 
2 Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. 
3 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Dolj (în continuare DJAN Dolj), Colecţia 
Documente, pach. LVIII, doc. 1. 
4 Pisania a fost reprodusă în mai multe lucrări de specialitate (a se vedea, în acest sens, 
NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. 
I. Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, cu o prefaţă de I.P.S.S. 
Firmilian, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, [Craiova], Ed. Mitropolia 
Olteniei, 1970, p. 290). Dintre acestea, vom face cel mai adesea referire la lucrarea 
Inscripţii medievale ale României, vol. I (1395-1800). Oraşul Bucureşti, Bucureşti, Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, 1965, p. 490; editorii acestei lucrări au întregit 
numele şi dregătoria ctitorului – „Ba[rbu Zătreanu b] iv vel stolnic” – pornind de la o ediţie 
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Zătreanu al acestui boier. Într-o lucrarea a sa dedicată „fundaţiunilor 
religioase” din zona Olteniei, Ion Donat se întreba: „Oare Gănescu şi 
Zătreanu, amândoi cu numele de Barbu şi cu boieria de biv vel stolnic, sunt 
una şi aceeaşi persoană?”.5 Autorii unei lucrări dedicată bisericilor Craiovei 
şi scrisă la sfârşitul secolului trecut, subliniau, la rândul lor, că „Barbu 
Gănescu şi Barbu Zătreanu, ambii biv vel stolnici, ar putea fi una şi aceeaşi 
persoană”.6  

Nici izvoarele publicate până acum nu par a fi lipsite de echivoc în 
stabilirea numelui „de familie” al acestui boier. Dacă într-un document din 1 
ianuarie 1762 este amintit, ca martor, „B[arbu] Zătreanu biv vel stolnic”,7 în 
pomelnicul bisericii, datând din 17 august 1789, este menţionat „jupan 
Barbu biv vel stolnic Gănescu”.8 Documentul din 15 noiembrie 1763, 
păstrat la arhivele doljene, este semnat de „Barbu Zătreanu Gănescu vel 
stol[ni]c”,9, în cuprinsul acestui act subliniindu-se faptul că biserica „s-au 
zidit şi s-au înfrumusăţat, după cum să veade, de mine păcătosul şi al lui 
Dum[ne]zeu rob, Barbul Zătreanu Gănescul vel stolnic”.10 Din acest 
document rezultă clar că avem de-a face cu o singură persoană, marele 
stolnic Barbu, acesta purtând în epocă ambele nume „de familie” – Zătreanu 
şi Gănescu.  

 
Lucrările de construcţie şi sfinţirea bisericii 
Pentru început, vom face câteva precizări privind începutul construcţiei 
bisericii Gănescu. Două sunt izvoarele cunoscute ce menţionează lucrările 
de la acest sfânt locaş – pomelnicul şi, respectiv, pisania bisericii. În 

                                                               
mai veche a pisaniei (T.G. BULAT, Vechi inscripţii ale Episcopiei din Râmnicu-Vâlcii, în 
„Revista Istorică”, an IX, 1923, nr. 7-9, iul.-sept., p. 118). 
5 ION DONAT, Fundaţiunile religioase ale Olteniei, I. Mănăstiri şi schituri (cu o hartă), 
Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1937, p. 46, n. 1. 
6 Bisericile Craiovei, secretari ştiinţifici C. AVRAM, D. CIOBOTEA, Z. GĂRĂU, 
Craiova, Ed. Helios, 1998, p. 115. Această ideea este preluată şi de LOREDANA ILIN, 
Contribuţii la istoria unui monument dispărut: biserica „Sf. Nicolae” din Craiova, ctitorie 
a boierilor Gănescu, în „Arhivele Olteniei”, s.n., nr. 19, 2005, p. 39-40; într-un articol 
publicat de curând sunt folosite ambele nume ale lui Barbu („Barbu Zătreanu Gănescu”), 
autorul acceptând identitatea celor două persoane, fără a oferi explicaţii suplimentare pentru 
alegerea făcută (SERGIU POPESCU, Biserica Sfântul Nicolae „Gănescu” din Craiova – 
un metoc dispărut al Episcopiei Râmnicului Noul Severin, în „Mitropolia Oltenei”, an 
LXIV, 2012, nr. 1-4, ian.-apr., p. 145 şi urm.).  
7 GHENADIE, Episcopul Râmnicului Noul-Severin, Sfânta Episcopie a Râmnicului Noul 
Severin, în „Biserica Orthodoxă Română”, an XV, 1891, p. 332. 
8 IBIDEM, p. 246, 256; Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului Noul Severin în trecut şi 
acum, Bucureşti, Tip. Gutenberg, 1906, p. 418, 419. 
9 DJAN Dolj, Colecţia Documente, pach. LVIII, doc. 1. 
10 IBIDEM. 
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pomelnicul din 1789, în dreptul lui Barbu Zătreanu Gănescu este făcută 
următoarea menţiune: „Acest blagorodnic boer s-au îndemnat la anul 1752, 
din voia lui Dumnezeu, şi au zidit acest sfânt locaş din temelie, împreună cu 
ajutorul şi al altor pravoslavnici creştini”.11 Pisania bisericii oferă însă o altă 
informaţie, conform acesteia lucrările „începând la lun[a] av[gust] 29 d[ni], 
leat 7265, 1757”.12  

Se poate observa că, pentru partea de început a zidirii bisericii 
Gănescu, sursele primare ale epocii menţionează doi ani – 1752 şi 1757. 
Stadiul actual al cercetării nu permite o concluzie tranşantă în alegerea 
unuia dintre aceşti doi ani ca început al locaşului cu hramul Sf. Ierarh 
Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul, deoarece izvoarele deşi par credibile, se 
contrazic. În documentul din 15 noiembrie 1563 sunt cuprinse ziua şi luna 
debutului lucrărilor – „s-au pus temelia în zioa de praznicul tăierii sfăntului 
cap al Sfăntului Ioan Botezător”.13 Cum sărbătoare amintită mai sus 
corespunde zilei de 29 august, diata lui Barbu Zătreanu Gănescu confirmă 
ziua începerii lucrărilor, aşa cum este ea menţionată de pisania bisericii.14  

În privinţa anului zidirii, în diata amintită mai sus, există o menţiune 
indirectă; după ce vorbeşte despre „închinarea” bisericii sale către Episcopia 
Râmnicului,15 ctitorul îşi exprimă dorinţa ca „părintele Grigorie episcop […] 
să aibă a chivernisi cum să cade pentru ceale dănlăuntru şi pentru preoţi să 
fie apăraţi de dajde, ca să poată căuta sfănta besearică cu slujba, după cum 
scrie şi hrisov[ul] măriei sale, domnului nostru, Ion Costand[in] Mihai 
v[oie]v[o]d, care iaste făcut încă din cealaltă domnie a măriei sale”.16 
Domnul la care se face referire în acest fragment de document este 
Constantin Racoviţă; acesta a avut două domnii în Ţara Românească: 22 
iunie/3 iulie 1753 – 8/19 februarie 1756, respectiv 9/20 martie 1763 – 26 

                         
11 GHENADIE, Episcopul Râmnicului Noul-Severin, op. cit., p. 256; Sfânta Episcopie a 
Eparhiei Râmnicului Noul Severin…, p. 419. Pentru această data optase şi NICOLAE 
IORGA, Oraşele oltene şi mai ales Craiova pe pragul vremilor nouă (1760-1830), în 
„Arhivele Olteniei”, an IV, 1925, nr. 20, iul.-aug., p. 289; istoricul român nu oferise nicio 
explicaţie pentru alegerea făcută. Anul 1752 a reprezentat anul construcţiei pentru 
majoritatea istoricilor care au scris despre biserica Gănescu (ION DONAT, Fundaţiunile 
religioase ale Olteniei, p. 45; Bisericile Craiovei…, p. 115; LOREDANA ILIN, Contribuţii 
la istoria unui monument dispărut ..., p. 39; SERGIU POPESCU, Biserica Sfântul Nicolae 
„Gănescu” din Craiova ..., p. 148).  
12 Inscripţii medievale…, I, p. 490; editorii acestui corpus de inscripţii au arătat că această 
dată „atestă momentul începerii lucrărilor de zidire” (IBIDEM). 
13 DJAN Dolj, Colecţia Documente, pach. LVIII, doc. 1. 
14 „[…] lun[a] av[gust] 29 d[ni]” (Inscripţii medievale…, I, p. 490). 
15 Vom reveni mai jos asupra acestui aspect. 
16 DJAN Dolj, Colecţia Documente, pach. LVIII, doc. 1. 
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ianuarie/6 februarie 1764.17 Din timpul celei de-a doua domnii datează diata 
lui Barbu Zătreanu Gănescu, ceea ce înseamnă că „hrisov[ul] […], care iaste 
făcut încă din cealaltă domnie a măriei sale” a fost redactat în perioada 22 
iunie/3 iulie 1753 – 8/19 februarie 1756. Dacă acest act domnesc ar fi fost 
dat pentru biserica Gănescu, aşa cum de altfel ar şi reieşi la prima vedere, ar 
însemna că lucrările au început înainte de 1757, anul înscris în pisanie. Însă, 
o dată în plus, trebuie să recunoaştem că izvoarele sunt contradictorii, o 
concluzie privind începuturile construcţiei la biserica Gănescu neputând fi 
stabilită.18  

Vom trece mai departe la analiza sfârşitului lucrărilor de la biserica 
Gănescu. Pentru început, vom face o scurtă prezentare a opiniilor cercetătorilor 
privind această chestiune. Încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Ghenadie, 
episcopul de atunci al Râmnicului, nota că „la 1757 […] s-a isprăvit de 
zidărie şi de înfrumuseţare”,19 aceeaşi opinie regăsindu-se şi într-o lucrare a 
părută la începutul secolului trecut.20 O greşeală, cel mai probabil de 
redactare, o întâlnim la Ion Donat; după ce amintea anul 1752 ca an al 
începutului lucrărilor, acesta scria că biserica a fost „terminată peste 5 ani, la 
1759 (sic!)”,21 vrând probabil să se refere la acelaşi an 1757. O situaţie 
asemănătoare găsim şi în ultimele lucrări scrise despre această biserică, 
optându-se de cele mai multe ori pentru acelaşi an 1757 ca final al zidirii.22 

O opinie interesantă au avut editorii corpusului de inscripţii 
bucureştene. Pornind de la fragmentul de pisanie în care arată că biserica „iaste 
zidită din temelia ei […] în zilele l[u]minatului d[o]mnu Io Scarlat [Gr]igorie 
Ghica voievod”,23 aceştia au concluzionat că locaşul de cult a fost terminat „în 
timpul domniei lui Scarlat Ghica voievod [1758 august – 1761 iunie]”.24 Ceea 
ce bănuiau respectivii editori este confirmat de diata lui Barbu Zătreanu 
Gănescu, în care se menţionează că „în zilele măriei sale Scarlat Grigorie 

                         
17 Istoria românilor, vol. VI. Românii între Europa clasică şi Europa luminilor, 
coordonatori PAUL CERNOVODEANU şi NICOLAE EDROIU, secretar ştiinţific 
CONSTANTIN BĂLAN, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 461, 463, 976. 
18 Chiar documentul din 15 noiembrie 1763 pare a susţine această ipoteză – pe de o parte 
confirmă ziua de 29 august, care corespunde anului 1757, pe de altă parte permite 
interpretarea conform căreia lucrările au început înainte de acest an. 
19 GHENADIE, Episcopul Râmnicului Noul-Severin, Sfânta Episcopie a Râmnicului Noul 
Severin, p. 256, n. 18.  
20 Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului Noul Severin …, p. 416. 
21 ION DONAT, Fundaţiunile religioase ale Olteniei ..., p. 45. 
22 LOREDANA ILIN, Contribuţii la istoria unui monument dispărut ..., p. 39; SERGIU 
POPESCU, Biserica Sfântul Nicolae „Gănescu” din Craiova ..., p. 148; autorii lucrării 
Bisericile Craiovei … au considerat că în anul 1759 s-a finalizat construcţia bisericii Gănescu. 
23 Inscripţii medievale …, I, p. 490. 
24 IBIDEM. 
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Ghica v[oie]v[o]d, la anul leat 1761” biserica „s-au săvărşit cu toată 
podoaba ei”.25 Aşadar, sfârşitul lucrărilor trebuie redatat în anul 1761, într-o 
perioadă anterioară datei de 5/16 iunie, zi în care s-a încheiat prima domnie 
a lui Scarlat Ghica în Ţara Românească.26  

Diata lui Barbu Zătreanu Gănescu cuprinde informaţii şi despre 
sfinţirea bisericii, aceasta având loc „în zilele domnului nostru Ion Costandin 
Mihai Racoviţă v[oie]v[o]d, la an 1763” şi fiind oficiată de episcopul Grigorie 
al Râmnicului.27 Cronologia domnilor din secolul al XVIII-lea confirmă, o dată 
în plus, informaţia oferită de documentul din 15 noiembrie 1763, Constantin 
Racoviţă având, aşa cum arătam mai sus, o ultimă domnie în Ţara Românească, 
în intervalul 9/20 martie 1763 – 26 ianuarie/6 februarie 1764.28 

 
„Închinarea” bisericii către Episcopia Râmnic 
O altă chestiune interesantă este aceea a „închinării” bisericii Gănescu către 
episcopia Râmnicului. Să dăm cuvântul ctitorului Barbu Zătreanu Gănescu: 
„Şi temăndu-mă după moartea mea că să va păgubi şi să va răpune [şi] 
podoba ei şi zestrea ei să va piarde, pentru mai buna întărire şi chiverniseala 
ei, aşa am socotit ca să o fac aicea, în Craiova, scaun sfintei episcopii şi cu 
tot cugetul inimii meale m-am îndemnat de o am dat sfintei episcopii”.29 
Evoluţia cronologică a evenimentelor de la începuturile bisericii craiovene, 
aşa cum reiese ea din diata lui Barbu Zătreanu Gănescu, este următoarea: 
terminarea lucrărilor de zidire (1761), sfinţirea (1763) şi „închinarea” către 
Episcopia Râmnicului.30 Cum documentul datează din 15 noiembrie 1763, 
putem concluziona că momentul creării scaunul episcopal la biserica 

                         
25 DJAN Dolj, Colecţia Documente, pach. LVIII, doc. 1. 
26 Istoria românilor, vol. VI, p.  470, 976. O confuzie a domnilor Ţării Româneşti se 
regăseşte în ultimul articol referitor la biserica Gănescu (SERGIU POPESCU, Biserica 
Sfântul Nicolae „Gănescu” din Craiova ...). Pornind de la anul 1752, menţionat în 
pomelnic şi copiind în mod greşit anul din pisanie – 1752 în loc de 1757 – autorul îl 
confundă pe Scarlat Grigore Ghica, menţionat în inscripţie, cu tatăl său, Grigore II Ghica, 
acesta din urmă domnind într-adevăr în Ţara Românească până la moartea sa, survenită la 
23 august 1752 (IBIDEM, p. 148). De altfel, în lista domnilor din pomelnicul bisericii 
Gănescu, sunt amintiţi Scarlat Ghica şi fratele său, Matei Ghica, nu şi tatăl lor, Grigore II 
Ghica (GHENADIE, Episcopul Râmnicului Noul-Severin, Sfânta Episcopie a Râmnicului 
Noul Severin, p. 254; pentru relaţiile de rudenie dintre cei trei domni ai familiei Ghica şi 
pentru perioadele lor de domnie, vezi Istoria românilor, vol. VI, p. 976 şi arborele 
genealogic al acestei familii, anexat de Paul Cernovodeanu acestei lucrări).   
27 DJAN Dolj, Colecţia Documente, pach. LVIII, doc. 1. 
28 Istoria românilor, vol. VI, p. 463, 976. 
29 DJAN Dolj, Colecţia Documente, pach. LVIII, doc. 1. 
30 IBIDEM.  
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Gănescu datează din 1763, cel mai târziu în ziua amintită mai sus (15 
noiembrie).31  

La momentul redactării diatei lui Barbu Zătreanu Gănescu, în 
preajma bisericii continuau alte lucrări de construcţie („mă rog milostivului 
Dum[ne]zeu – nota ctitorul sfântului locaş – ca să-mi lungească anii vieţii, 
după gătirea ce am făcut să poci isprăvi casele cu toată podoaba lor şi 
paraclisul, chiliile, înpreună cu zidul înprejur”).32 Documentul din 15 
noiembrie 1763 arăta că, în cazul morţii lui Barbu, fiul său, Vlăduţ Gănescu, 
trebuia să termine lucrările la biserică;33 epitropia bisericii urma a fi 
asigurată de Tudor săpunarul,34 cel care fusese şi ispravnic al lucrărilor de 
construcţie.35  

 
Concluzii 
Documentul din 15 noiembrie 1763 aduce câteva informaţii noi privind 
primii ani din istoria bisericii Gănescu din Craiova. Identitatea ctitorului, 
sfârşitul lucrărilor de construcţie, sfinţirea bisericii sau crearea unui scaun 
episcopal la această biserică, sunt principalele chestiuni în care diata lui 
Barbu Zătreanu Gănescu face completări la ceea ce se ştia deja sau modifică 
anumite date anterioare. Deşi perioada de început a lucrărilor nu poate fi 
stabilită cu precizie, actul din 1763 aduce o lumină nouă asupra primilor ani 
ai locaşului craiovean. După aceste evenimente din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Ioan 
Botezătorul îşi căpăta un loc bine definit în peisajul ecleziastic al Craiovei. 

 
Abstract: A Document from the Beginning of the Church Gănescu from 
Craiova 
The church Gănescu was built in Craiova at the middle of the 18th century. 
A document from the National Archives of the Dolj county brings new 

                         
31 Cei mai mulţi dintre cercetătorii care au scris despre biserica Gescu au „ales” ca an de 
„închinare” a locaşului către Episcopia Râmnicului, fie 1777 (Sfânta Episcopie a Eparhiei 
Râmnicului Noul Severin…, p. 417; ION DONAT, Fundaţiunile religioase ale Olteniei ..., 
p. 45; Bisericile Craiovei…, p. 116; SERGIU POPESCU, Biserica Sfântul Nicolae 
„Gănescu” din Craiova ..., p. 152), fie 1779 (GHENADIE, Episcopul Râmnicului Noul-
Severin, op. cit., p. 256; LOREDANA ILIN, Contribuţii la istoria unui monument dispărut 
..., p. 39), neoferind prea multe detalii pentru explicarea opţiunii făcute.  
32 DJAN Dolj, Colecţia Documente, pach. LVIII, doc. 1. 
33 IBIDEM.  
34 „Iar pentru chiverniseala zestrelor sfintei case las purtători de grijă şi epitrop pă Tudor 
săpunariu, fiindcă iaste şi ctitor, ca toate ceale mişcătoare şi nemişcătoare ce sănt ale sfintei 
besearici, după moartea mea să le chivernisească după cum să cade şi din an în an să-ş[i] 
dea socoteala la arhiereu şi la fiiul mieu, Vlăduţ” (IBIDEM). 
35 Inscripţii medievale…, I, p. 490. 
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information about its beginning, coming with new data about the founder 
(Bărbu Zătreanu Gănescu), the end of the building works (1761), the 
consecration of the church and the creation of an episcopal chair (1763). 
Although some of the events that took place at the beginning of the church 
are still disputed (the year when the construction of the building began), the 
document from November, 15th, 1763 prove to be very important for the 
church dedicated to Saint Nicholas and Saint John the Baptist.  
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Mitropolitul Nestor - corespondenţă inedită 
 

 
Diac. Dr. DORIN-DEMOSTENE IANCU 

 
Dacă istoria laică este o ştiinţă în care se descoperă pe zi ce trece tot 

mai multe secrete, istoria Bisericii nu are secrete, ci numai taine. În istoria 
Bisericii se poate vedea taina lucrării lui Dumnezeu, întrucât El lucrează 
prin oameni. Nici istoria laică şi nici cea bisericească nu pot expune tot 
adevărul istoric, pentru că nu îl pot cunoaşte. De aici şi atitudinea de 
smerenie. Istoricul se smereşte atunci când îşi dă seama că înţelegerea 
istoriei ţine de interpretarea ei, adeseori foarte dificilă, iar cheia este de 
multe ori în mâinile lui Dumnezeu, prin darul pe care îl face unor oameni de 
a înţelege istoria unor locuri, timpuri şi personalităţi. 

Un om prin care Dumnezeu a lucrat a fost şi Mitropolitul Nestor 
Vornicescu. Plecat din Basarabia natală, tuns în monahism la Mănăstirea 
Neamţ, ierarhul a fost un cercetător pasionat al tainelor trecutului. Şi-a 
petrecut mult timp în biblioteci, arhive, din dorinţa de a afla un fragment al 
lucrării Domnului în istoria lumii. A reuşit să descopere lucruri noi şi 
fascinante, a scris, a vorbit despre istoria bisericească în spaţiul românesc.  

Pasiunea sa nu a rămas fără ecou. Personalităţi ale vremii au apreciat 
strădania ierarhului. Am considerat util să redăm câteva pagini ale 
corespondenţei sale, exemplu grăitor al prestigiului de care se bucura din 
partea unor istorici, poeţi, oameni de litere şi clerici. 

În final, am inclus recomandarea pe care Părintele Stăniloae, de care 
a fost foarte apropiat, a trimis-o Academiei Române pentru alegerea 
Mitropolitului Olteniei ca membru, eveniment care a avut loc în 1992. 

Scoaterea la lumină a acestei corespondenţe inedite din arhiva 
Mitropolitului Nestor nu ar fi fost posibilă fără binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care ne-a încurajat 
în acest demers. Am constatat cu bucurie că plaiurile oltene au parte de un 
ierarh pasionat de tainele trecutului ca şi vlădica Nestor. 
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1 
Iaşi, 5 octombrie 1976 

 
Preasfinţite Părinte, 

 
Am primit, ieri, cartea la care aţi ostenit ani de-a rândul şi care a 

văzut, în fine, lumina tiparului.1 Haiducul Floria, cel pus „în afara legii” de 
un destin vrăjmaş, a ieşit astfel din uitare şi din aproximaţie şi din legendă, 
pentru a se înfăţişa întreg, atât cât era cu putinţă, din mărturiile epocii şi din 
ecourile de mai târziu. 

Istorie? Literatură? Şi una şi alta, în sensul cel mai bun al cuvintelor, 
de vreme ce rezultatul lecturii, o lectură pe care eu am făcut-o numaidecât şi 
cu deplină satisfacţie, e o cunoaştere mai adâncită a epocii, prin mijlocirea 
unui protagonist al ei, unul semnificativ pentru starea de injustiţie ce o 
caracteriza şi nu mai puţin pentru disperarea la care putea să ducă, precum a 
şi dus în cazul lui Floria.  

Este, fără îndoială, o carte bună, iar formula „reportajului” se 
dovedeşte a fi fost fericită. Un cineast inteligent ar putea scoate un film de 
toată frumuseţea. L-ar merita şi memoria lui Floria, reîmprospătată cu 
emoţie şi în deplinul respect al adevărului prin cartea Dvs. şi nevoia de a 
cunoaşte pe calea artei o epocă atât de interesantă ca finele secolului trecut. 

Se poate regreta numai că pentru perioada dinaintea haiduciei, ştirile 
despre omenosul haiduc sunt aşa de vagi. Mă întreb, apoi, dacă bine a făcut 
tehnoredacţia plasând portretul personajului chiar pe pagina de titlu şi dacă 
n-ar fi mai frumoasă pagina eliberată de prea desele aldine. Dar acestea sunt 
detalii fără importanţă. Cartea e cu siguranţă, o reuşită.  Felicitări din 
toată inima şi urarea de a ne da, încă, altele! 

Mulţumindu-vă pentru preţiosul dar, vă rog să mă credeţi al 
Preasfinţiei Voastre plecat şi respectuos. 

 
Alexandru Zub 

 
 

                         
1 În afara legii: Ion Florea, Iaşi, Ed. Junimea, 1976. 
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2 
 

30.X.1976 
 

Multe mulţumiri pentru cartea trimisă. 
 

Geo Bogza 
 

3 
Bucureşti, 5.XI.1976 

 
Preasfinţia Voastră, 

 
M-am dus într-o doară la poştă. Când am luat coletul, l-am pus în 

mod automat în servietă. Observând că acesta este mai greu decât volumul 
unei cărţi, am început să-l verific. 

Nu mică mi-a fost mirarea când am văzut că în loc de un exemplar 
sunt două şi încă unul de istorie-complet necunoscut mie, ca subiect. 

Sub fereastra unei case din staţia tramvaiului am răsfoit darul 
Preasfinţiei Voastre cu mare lăcomie. Sesizasem filonul haiducesc al operei 
sadoveniene, dar nu ştiam precis un nume care se dovedeşte încărcat de 
atâta istorie şi viaţă. 

Ştirea cu Iaţimirschi (abia acum am înţeles de ce l-aţi ortografiat 
astfel) este, pentru mine neaşteptată. Şi pe mine m-a mânat ani de zile istoria 
unui haiduc şi observ că-l cunoaşteţi precis. Mă refer anume la 
„Gheorghilaş”-despre care (cu ajutorul Domnului) nădăjduiesc să-i 
dovedesc cândva, documentat, substratul istoric al acestei balade buzoiene. 

Alte gânduri pe marginea volumului le voi expune într-o notă 
bibliografică în „Glasul Bisericii” (de se va putea). Până atunci, cu sufletul 
plin de bucurie vă mulţumesc şi vă sărut dreapta pentru darul cu care m-aţi 
binecuvântat. 

Pr. Drăgulin 
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4 
Iaşi, 8 noiembrie 1976 

 
Preasfinţite Părinte Episcop Dr. Nestor Vornicescu, 

 
Cartea Preasfinţiei Voastre „În afara legii” am citit-o cu interes, 

pentru care vă felicit, urându-vă noi succese literare. Am dat-o să o citească 
şi enoriaşii mei. Enoriaşa Maria Cuibuş, citindu-o, a recunoscut toponimia 
văilor şi pădurilor, chiar din locurile copilăriei sale. 

Domnia sa mă informează că cel care i-a ridicat crucea haiducului 
Floria este tatăl prof. univ. de la Institutul de Medicină Iaşi, Gh. 
Ghimicescu. 

Tatăl enoriaşei, Gheorghe Cuibuş din Hârlău, cunoaşte locurile pe 
unde a umblat haiducul Floria şi confirmă unele povestiri auzite despre 
Floria. 

Cartea Preasfinţiei Voastre găseşte ecou în masa cititorilor şi pana 
Preasfinţiei Voastre a fost inspirată în timpul celor 5 ani de zile. 

La 13 noiembrie 1976 împlinesc 30 ani de slujire la biserica Banu şi 
pentru acea zi rog rugăciunile Preasfinţiei Voastre. 

 Sărutându-Vă dreapta sfinţitoare, 
Preot Paul Mihail cu familia 

 
5 

Iaşi, 12 noiembrie 1976 
 
 

În posesia admirabilei D-voastre lucrări „În afara legii”, în care am 
găsit în aceste zile un izvor de bună mireasmă spirituală, îmi permit a adresa 
Preasfinţiei Voastre alături de cele mai vii mulţumiri pentru neaşteptata D-
voastră atenţie, calde felicitări pentru acest rar succes al Editurii „Junimea” 
din Iaşi, ce vi se datorează. 

Cartea a fost prezentată recent la Piatra Neamţ de Corneliu Sturzu,2 
cu poetic avânt şi interesul stârnit de apariţia ei e supremul elogiu ce vi se 
cuvine. N-aş adăuga decât recunoştinţa  mea caldă pentru acest gest de vie 
umanitate, care stă în chiar ideea de a scoate din umbra uitării un nume 
altfel stins în zarea anonimatului, vrednic însă de vechea vatră a Moldovei, 
în care odinioară s-a aprins şi s-a stins. 

                         
2 Corneliu Sturzu (1935-1992) a fost poet, prozator şi eseist, profesor la Facultatea de 
Filologie a Universităţii din Iaşi.  
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Fericit să reintru pe această cale sub scutul bunelor amintiri legate de 
prezenţa D-voastră la Iaşi şi la Suceava, aş vrea să-mi daţi voie să vă 
transmit totodată expresia vechilor sentimente de vie afecţiune şi stimă din 
primii ani ai venirii mele la Iaşi, când aflam în chilia D-voastră o îndrumare 
de nădejde în munca mea la catedră, evocând ceasul de zăbavă asupra 
Psalmilor lui Arghezi şi a căutării unor chei de înţelegere a lui cu nepreţuita    
D-voastră intuiţie şi simţire a poeziei. 

Vă urez totodată noi şi mari succese în buna păstorire a 
credincioşilor care află în D-voastră un bun ocrotitor, precum şi în avântul 
unei pene încercate, prezentă în viaţa culturală a Bisericii naţionale. 

Cu aceleaşi vii, calde şi bune gânduri, 
Al D-voastră devotat, 

Al. Husar 
 

6 
Iaşi, 23 noiembrie 1976 

 
Preasfinţite Părinte Episcop Nestor, 

 
 

Am fost la Librăria Junimea, am întâlnit-o pe responsabila Olga, care 
mi-a spus că s-au primit 600 exemplare din cartea „În afara legii” şi că până 
în prezent s-au vândut mai mult de jumătate. 

Ca să pătrundă cartea în rândurile cititorilor, am mai cumpărat 5 
exemplare, din care una i-am oferit Prof. Univ. Const. C. Angelescu,3 cu 
rugămintea să refere asupra ei. 

Pe aici, cinci săptămâni nu s-a arătat soarele, cerul întunecat, timpul 
umed. 

Adun materiale pentru centenarul independenţei, manifestul Ţarului 
de începere a războiului s-a citit la Chişinău pe platforma Râşcanilor. Oare 
vom avea vreo bucurie! 

 
Sărutându-Vă dreapta sfinţitoare, 

 
Preot Paul Mihail  

 

                         
3 Constantin C. Angelescu (1905-2000) a fost jurist şi istoric, profesor universitar la catedra 
de drept, la Universităţile din Iaşi, Bucureşti şi Cernăuţi, apoi cercetător ştiinţific în cadrul 
Institutului de Istorie din Iaşi. 
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7 
 

Bucureşti, 18.11.1976 
 

Preasfinţite Stăpâne, 
 

Îmi cer iertare că atât de târziu mulţumesc Preasfinţiei Tale pentru 
cartea, atât de neaşteptat de interesantă asupra haiducului nemţean. Vă 
mărturisesc toate rezervele de început, dar şi întreaga satisfacţie la 
terminarea ultimei pagini. 

N-am vreme astăzi să citesc; abia dacă pot răsfoi materialele ce apar 
în legătură cu preocupările mele, dar această carte am parcurs-o cu sufletul 
la gură, mai ales că nu ştiam nici măcar de existenţa lui Ion Florea. 

Vă felicit din toată inima şi Vă urez multe alte cărţi, scrise cu acelaşi 
subtil condei cu care aţi scris şi „În afara legii”. 

Cu deosebită consideraţiune de totdeauna, 
G. Ştrempel 

 
 

8 
Bucureşti, 1 decembrie 1976 

 
 

Preasfinţite Părinte Episcop, 
Mult iubite şi preţuite prieten, 

 
 

Vorbind cu dreptate, mă aşteptam la surpriza ce mi-ai făcut-o cu 
cartea închinată marelui nefericit Ion Florea. Cu 45 de ani înapoi, deci în 
vara lui 1931, ca student teolog, pornisem pe jos din Bucovina la mănăstirile 
moldovene. Eram îmbrăcat în portul nostru de acasă şi opincile îmi erau 
încă bune, când am ajuns la mănăstirea Neamţ. Printre altele, culegeam 
folclor, scriam poezii şi alcătuiam fel de fel de povestiri. 

Aşa am dat în vara aceea, în minunatul ţinut nemţean, de atâtea 
producţii populare în legătură cu haiducul Ion Florea, încât a fost cu 
neputinţă să-i pornesc pe povestitori pe alt făgaş, când îi rugam să-mi spună 
vreo baladă sau vreo istorie din alte vremi. Iar aceasta mi se întâmpla nu 
numai cu ciobanii şi pădurarii, ci şi cu călugării cei bătrâni. 

Deci am adunat tot ce am putut în luna iulie 1931. Materialul este 
înglobat în următorul volum de „Folclor din Moldova”, pe care sper să-l văd 
publicat în curând. Folclorul din Ţara de Sus (Bucovina) l-am publicat, 
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proverbele din Banat le-am publicat (dacă poţi râde să râzi), urmează 
celelalte. 

Din precizările mele bibliografice cu privire la haiducul Ion Florea, 
de mare importanţă sunt cele culese în acel an. Mie mi s-a părut că faima 
haiducului nu s-ar fi putut cristaliza numai în câteva luni, după evadarea sa, 
fiindcă în curând a fost ucis. 

Aşa am aflat că a fost însurat şi trăia în sat. Venise de la cătănie 
acasă. Nevasta lui, Ileana, în timpul lipsei lui, fusese ademenită de vătaful 
ciocoiului Mihalachi Frunzeti, de fapt un arendaş originar din Oltenia. 

Conflictul dintre Florea şi ciocoi a fost dur. Florea a lovit vătaful, iar 
ciocoiul şi-a apărat sluga. Florea a fost bătut crunt, apoi au început 
nedreptăţile, obişnuite în acele vremuri. 

Sărac lipit pământului, cu familia destrămată, Florea a ajuns, ca mai 
toţi haiducii, la situaţia limită. Atunci şi-a alcătuit o ceată de fârtaţi, înţeleşi 
cu dânsul (şi erau destui), apucând calea codrului. 

Faima lui este deci anterioară evadării, după datele cuprinse în 
materialul meu referitor la el. A haiducit deci, după întoarcerea lui acasă din 
cătănie, vreo zece ani buni, până ce a fost prins viu cu câţiva inşi din ceata 
lui şi numai aşa se explică faima lui, care nu putea să se împrăştie în toată 
ţara în câteva luni. 

Despre această epocă din viaţa lui nu se relatează în articolele 
ziarelor. Nu este amintită prădarea ciocoiului Frunzeti (corect Frunzete), cu 
care începe apoi haiducia lui până la prinderea lui şi trimiterea la ocnă. 

Evadarea urmează, mărind faima haiducului. Într-adevăr, era iubit de 
nevoiaşi, fiindcă îi ajuta, iar aceste ajutoare nu s-ar explica din cele câteva 
isprăvi de după evadare. Florea avea tainiţe şi uşurase destui bogătani şi 
ciocoi. În acest sens, sunt şi cele trei balade culese de mine, cât şi scurta 
istorisire populară a vieţii lui, care le premerge, culeasă de la un învăţător 
din Broşteni (1931), care se ocupase de folclorul local. 

Despre haiducul Darie de la noi din Bucovina am scris în „Dochiţa 
Împărăţita”.4 Preasfinţia Ta ai făcut un lucru minunat cu cartea aceasta, 
înviind această figură legendară. Informaţiile sunt exhaustive şi monografia 
este un model al genului, fără romanţare. Iată de ce m-a impresionat atât de 
mult Ion Florea, aflându-mă şi eu pe acest fir folcloric moldovean în 1931. 

Te sărut cu dragoste, îţi urez noi izbânzi scriitoriceşti şi te rog să nu 
pui pana jos cumva, fiind doldora de talent şi idei. 

 
[Petru]  Rezuş 

                         
4 PETRU REZUŞ, Dochiţa Împărăţita: basme şi poezii populare din Ţara-de-Sus, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1972. 
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9 
Bucureşti, 5. XII.1976 

 
Preasfinţia Voastră, 

 
Am primit şi am citit cu plăcere şi folos cele trei cărţi pe care mi le-

aţi trimis cu câteva săptămâni în urmă. Textele relatărilor din gura 
martorilor oculari şi a altora povestind despre Florea în volumul „În afara 
legii” sunt de o autenticitate şi de un stil inimitabil şi constituie o podoabă a 
limbii şi spiritualităţii noastre româneşti. 

Lucrul trebuie înregistrat până sus, la Academie, la „nemuritorii” 
noştri, care ar aduce folos ţării şi culturii româneşti, alcătuind o antologie 
bogată de texte din limbajul aşa de înflorit moldovenesc, cu tot ce implică 
acest limbaj: psihologie, omenie, rare frumuseţi şi sclipiri de inteligenţă 
daco-romană. 

Am citit şi cele două broşuri despre geneza Patriarhiei Române şi 
noutăţile în legătură cu vechea noastră cultură şi mă bucur că aţi găsit 
material nou pentru probleme aşa de frumoase şi de importante pentru noi, 
precum şi o metodă de lucru din ce în ce mai adecvată. 

Vă felicit din toată inima pentru aceste frumoase prinoase aduse 
ştiinţei şi Bisericii Româneşti şi rog pe Bunul Dumnezeu să Vă dea sănătate 
şi puteri sporite de lucru pentru a continua ceea ce aţi început aşa de 
promiţător. 

Al Preasfinţiei Voastre, 
Pr.Prof. Ioan G. Coman   

 
10 

Stockholm, 9.XII.1976 
 
 
Prof. Dr. Alexandru Ciurea vă mulţumeşte din toată inima pentru 

palpitanta lucrare literară a Preasfinţiei Voastre, „În afara legii”, pe care a 
citit-o pe nerăsuflate. 

Vă felicită călduros pentru acest frumos şi impresionant debut literar, 
vă doreşte şi alte înfăptuiri mari pe tărâmul literelor şi teologiei româneşti, 
asigurându-Vă că este mândru să fi avut astfel de „foşti studenţi”. 

Al Preasfinţiei Voastre cu cele mai alese sentimente de preţuire şi 
afecţiune, 

 
 La mulţi şi fericţi ani Preasfinţia Voastră 

Preotul Prof. Dr. Al. Ciurea 
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11 
21 decembrie 1976 

 
 

Vă mulţumesc foarte mult, Preasfinţite Părinte, pentru darul 
neaşteptat pe care mi l-aţi făcut, interesanta carte despre haiducul Florea, şi 
pentru alesele urări cu prilejul Sfintelor Sărbători. 

Am primit veştile în momentul în care mă întorceam de la Editura 
Academiei, unde am pus la punct pentru tipar, numărul 1/1977 al revistei 
„Revue des études sud-est européennes”, unde se află şi studiul despre 
„Cântul lui Adam”. 

Vă rog să primiţi cele mai alese urări de sănătate, bucurie şi multe 
satisfacţii, cu prilejul Sfintelor Sărbători şi în Anul care începe. 

 
Alexandru Duţu 

 
 

12 
 

Ianuarie 1977 
 

Preasfinţite, 
 
 

Sănătate, bucurie şi tot binele de la Domnul pentru anul în care am 
intrat. Şi, de asemeni, la mulţi ani! 

Am primit lucrarea trimisă, pentru care vă mulţumesc cu multă 
recunoştinţă, cu urarea ca măcar câte una să scoateţi în fiecare din anii care 
urmează. 

Subiectul este interesant, iar realizarea nu mai puţin atrăgătoare şi 
captivantă. Şi sunt încredinţat că veţi găsi şi alte figuri deosebite, mai ales 
din trecutul aşa de bogat al Bisericii noastre, care să se bucure de a fi scoase 
din uitare. 

Ceea ce vă şi doresc din toată inima. 
 

Cu smerite metanii, 
Ierom. Petroniu [Tănase]5 

                         
5 I.P.S. Nestor a fost tuns în monahism la 10 martie 1951, la Mănăstirea Neamţ, având naş 
de călugărie pe Ierom. Petroniu Tănase, care atunci era profesor la Seminar (Arhiva 
Academiei Române, Fond Cancelarie, dosar 1/1992, f.17). 



279 
 

13 
[f.d.] 

 
Vii mulţumiri şi călduroase felicitări pentru atât de frumoasele 

lucrări trimise Institutului „N. Iorga” şi directorului. Sper din tot sufletul să 
vă cunosc şi personal. 

 
Prof. univ. Ştefan Ştefănescu 

Membru corespondent al Academiei R.S. România 
Director al Institutului de Istorie „N. Iorga” 

 
 

14 
 

Prea Onorat Plen al Academiei Române, 
 

 
Vă rog să binevoiţi a lua în considerare propunerea subsemnatului, 

membru titular al Academiei, de-a alege ca membru de onoare al Înaltului 
nostru For de cultură, pe Înaltul Mitropolit al Olteniei, dr. Nestor 
Vornicescu. 

Înaltpreasfinţia Sa a înscris la activul său mai multe lucrări 
valoroase, care îmbogăţesc tezaurul culturii româneşti în sectorul istorico-
bisericesc, care face şi el parte din domeniul culturii poporului nostru. 

Amintesc din aceste lucrări următoarele: 
- Primele scrieri patristice în literatura românească 
- Biruit-a gândul. Antologie de studii istorice bisericeşti 
- Descătuşarea de la 1821 
- Despre desăvârşirea unităţii naţionale şi bisericeşti 
Cu nădejdea că această propunere se va bucura de atenţia Plenului 

Academiei noastre, semnez cu tot respectul, 
 

Prof. Dumitru Stăniloae 
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Arhiva Academiei Române, Fond Cancelarie, dosar 1/1992, f. 7.
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Apologia hristologică a Bisericii în contextul Sinodului 
Ecumenic de la Efes (431). Epistolele Sfântului Chiril al 

Alexandriei către Nestorie 
 
 
Este consemnat faptul că, la începutul anului 429, rătăcirea lui Nestorie 
ajunsese până la urechile călugărilor de pe valea Nilului. Atitudinea 
Sfântului Chiril a fost pe deplin justificată în această conjunctură, dorinţa de 
a-şi ţine păstoriţii departe de otrava eresurilor materializându-se într-o 
omilie pascală, alcătuită la începutul anului 429. Totodată, printr-o scrisoare 
adresată monahilor din pustia Egiptului, Sfântul a combătut vehement 
învăţătura lui Nestorie, exprimându-se în mod precis şi ortodox cu privire la 
cele două naturi, divină şi umană, din Persoana Mântuitorului Hristos şi 
afirmând theotokia Sfintei Fecioare Maria. Tot în 429 a scris şi prima 
epistolă către Nestorie, îndemnându-l să o accepte pe Maica Domnului ca 
Theotokos. Răspunsul ereziarhului a fost unul evaziv şi cu totul lipsit de 
justificare. Următoarea mişcare a Sfântului Chiril a fost un memoriu înaintat 
către împăratul Teodosie al II-lea. A urmat, în anul 430, combaterea în scris 
a omiliilor rostite de Nestorie, prin consemnarea: „Cinci cărţi pentru 
combaterea blasfemiei lui Nestorie”. Ultima corespondenţă cunoscută între 
Chiril şi Nestorie încorporează „Cele douăsprezece anatematisme”, devenite 
ulterior obiect oficial de discuţie la Sinodul al III-lea de la Efes. Pe de altă 
parte, anatematismele chiriliene au ca răspuns poziţia lui Nestorie, 
exprimată prin alte „douăsprezece contraanatematisme”.1 

Modul în care Nestorie şi-a promovat ideile cu privire la cele două 
persoane ale Fiului lui Dumnezeu, impasiblitatea Logosului, suferinţa şi 
pătimirea aparentă a omului Hristos sau antropotokia Maicii Domnului, au 
atras după sine reacţia teologilor alexandrini care, în frunte cu Sfântul 
Chiril, au sesizat pericolele acestor rătăciri. După modul lor de abordare, 
alexandrinii erau de acord că Hristos a devenit prin Întrupare om adevărat. 
Prin urmare, „la plinirea vremii” Dumnezeu nu S-a transformat, ci a luat 

                         
1 Pr. prof. dr. IOAN RĂMUREANU, Istoria Bisericească Universală, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti 2004, p. 153-155; ANTHONY N. S. LANE Cele douăsprezece anatamatisme 
ale lui Chiril: un exerciţiu de moderaţie teologică, în lucrarea Erezie şi Logos. Contribuţii 
româno-britanice la o teologie a postmodernităţii, Ed. Anastasia, 1996, pp. 18-19; vezi şi 
G.M. DURAND, Introducţion, text critique, traducţiona et notes au CHIRIL 
D’ALEXANDRIE, Deux Dialogues christologiques, en Source Chretiennes, no. 97, Paris, 
1964, p. 20-26. 
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umanitatea în integritatea fiinţei Sale, păstrându-şi intact subiectul.  
Doctrina despre Întrupare şi despre Persoana Mântuitorului Hristos a 

constituit pentru Sfântul Chiril, ca de altfel pentru toţi Părinţii Bisericii, un 
punctus terminus în definirea doctrinei soteriologice. Sesizarea neregulilor 
desprinse din învăţăturile răspândire de Nestorie se impunea pentru 
rezolvarea unei realităţi de fapt, vitale în viaţa, activitatea şi dezvoltarea 
Bisericii primare. În această situaţie, primele scrieri ale Sfântului Chiril s-au 
îndreptat către păstoriţii săi, avertizându-i de pericolul înşelătoriei desprins 
din învăţăturile nestoriene. În „Epistola către monahii egipteni”, Sfântul 
analizează critic aprecierile făcute de Nestorie cu privire la theotokia Maicii 
Domnului: „Dacă Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu, cine este 
atunci Sfânta Fecioară care L-a născut? Nu Mama lui Dumnezeu? … Cu 
toate astea, poate tu mă vei întreba: poate fi considerată atunci Fecioara 
mama a divinităţii? La aceasta răspundem că Logosul Înomenit a fost cu 
adevărat născut din Dumnezeu Tatăl, avându-şi existenţa din veşnicie, 
întotdeauna coexistând cu Tatăl, în El şi prin El. Însă în timpurile cele mai 
de pe urmă („la plinirea vremii”), când S-a statornicit în cele ale noastre, 
asumându-şi un trup înzestrat cu suflet raţional, El a fost de asemenea, 
potrivit trupului, născut din femeie”.2 

Mergând mai departe, Sfântul Chiril apropie analogic naşterea 
trupească a Logosului de naşterea fiinţelor umane în general.  
Fundamentându-şi afirmaţiile pe alegoria unor exemple bine alese, 
alexandrinul afirmă că la fel cum, odată venit pe lume, trupul noului născut 
nu se separă de sufletul său, ci sunt împreună în una şi aceeaşi nedespărţită 
comuniune personală, întocmai este şi Întruparea Cuvântului care „Se naşte 
cu natura omenească, rămânând în acelaşi timp Fiul lui Dumnezeu şi Fiul 
Fecioarei”.3 

Trecând peste toate aceste observaţii, aversiunea lui Nestorie faţă de 
θεοτὁκος a rămas neschimbată. Impactul afirmaţilor Sfântului Chiril, dar 
mai ales atitudinea ereziarhului sunt descrise în „Bazarul lui Heraclide din 
Damasc”.4 Apărător proclamat al doctrinei şi crezului stabilit la Niceea, 
                         
2 Epist. Ad Monachos Aegipty, I, I, PG, 77, 13, 21, apud Rev. Bernard J. OTTEN, A 
manual of the history of dogmas – Vol. I – The developments of dogmas during the 
patristic ages, 100 – 869, B. HERDER, 17 South Brodway St. Luis Mo and 69 Great 
Russel, St. London W.C., 1917, p. 391-392. 
3 IBIDEM. 
4 „De ce mă calomniezi zicând: «Iată-l pe cel care a născocit această erezie!». De ce mă 
numeşti «născocitor de noutăţi» şi «cauză a războiului discordiei», eu care niciodată nu am 
scornit asemenea probleme, pe care le-au găsit în Antiohia. În acest oraş am predicat şi am 
vorbit despre conţinutul învăţăturii mele şi nimeni nu m-a blamat. La Constantinopol, i-am 
căutat şi i-am găsit pe cei care aveau nevoie să înveţe şi m-am făcut la cererea loc ca un 
adevărat exeget. Facţiunile care au combătut la început acest subiect, au venit la palatul 
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Nestorie se contrazice în principii atunci când afirmă că Sfânta Fecioară nu 
este θεοτὁκος.5 Mai mult decât atât, el încalcă autoritatea Bisericii care 
afirmase oficial că Hristos Domnul este: „Unul Născut, Fiul lui Dumnezeu, 
care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a întrupat de Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om”.6 

Trecând peste apologia cu totul nefondată a lui Nestorie, Sfântul 
Chiril a reuşit să obţină acordul unanim al Părinţilor pentru întrunirea celui 
de al III-lea Sinod ecumenic, la Efes (431). Sinodul a fost convocat la data 
de 7 iunie 431, chiar de Praznicul Cincizecimii, însă lucrările au început în 
ziua de 22 iunie, în Catedrala Sfintei Fecioare din Efes, sub prezidiul 
Sfântului Chiril. Între priorităţi a stat aprobarea celor „12 anatematisme”, 
elaborate de Episcopul alexandrin pentru combaterea punctelor slabe ale 
hristologiei nestoriene. Taberele s-au împărţit pe de o parte între susţinătorii 
Sfântului Chiril, care aprobat θεοτὁκος şi unirea ipostatică, şi teologii din 
şcoala antiohiană, care susţineau învăţătura ereziarhului.   

Dezbaterile au început, fără să se ţină cont de faptul că episcopii 
răsăriteni încă nu sosiseră. După aproximativ o lună de la încheierea 
sinodului, cei 43 Părinţi Sirieni au intrat în Efes alături de liderul lor, Ioan al 
Antiohiei. În semn de protest faţă de hotărârile deja luate aceştia au 
convocat în nume personal un nou sinod în care au fost condamnate ca 
eretice reglementările aprobate de Sfântul Chiril şi de ceilalţi sinodali, în 
special cele „12 anatematisme”. Situaţia s-a reglementat abia în anul 433 
când a fost redactată de Teodoret al Cirului cunoscuta epistolă împăciuitoare 

                                                               
episcopal pentru a ne pune în acord. Ei au numit manihei pe cei care au dat numele de 
«Maica lui Dumnezeu» Sfintei Fecioare şi fotinieni pe cei care au numit-o «Maica 
omului». Prima numire nu neagă umanitatea şi nici cea de a doua divinitatea, ci 
mărturisesc cele două puncte în aceeaşi manieră, nefiind separate decât prin nume. 
Susţinătorii apolinarismului au acceptat expresia «Mama lui Dumnezeu» şi cei ai lui Plotin 
«Mama  omului», însă eu am ştiut că nu este vorba de nici o erezie şi prin urmare am 
afirmat că nu sunt eretici nici unii, nici alţii, pentru că primii nu-l cunoşteau pe Apolinarie 
şi învăţătura sa şi nici ceilalţi doctrina lui Plotin sau a lui Paul de Samosata. În acest sens 
aş putea spune că: dacă, de o manieră indivizibilă, fără suprimare sau negarea divinităţii şi 
omenităţii, acceptăm ceea ce s-a spus (cele două părţi), nu păcătuim, folosindu-ne astfel de 
cuvintele Evangheliei: «Hristos S-a născut» şi «Cartea neamului lui Iisus Hristos». Prin 
aceste cuvinte noi mărturisim că Hristos este Dumnezeu şi om, născut în trup, Dumnezeu 
şi trup. În acest context o numim pe Sfânta Fecioară «Mama lui Hristos», aşezând astfel şi 
omul şi Dumnezeul în aceeaşi filiaţie” (Le livre d’Heraclide de Damas, traduit en français 
par F. Nau, Paris, 1910, p. 91-92). 
5 Prof. univ. dr. IRINEU POPA, Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, p. 236. 
6 Simbolul de credinţă. 
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dintre patriarhul alexandrin şi părinţii sirieni.7 Tradiţia siriană păstrează 
totuşi şi amintirea episcopilor nestorieni care au refuzat să semneze această 
hotărâre, majoritatea fiind caterisiţi şi îndepărtaţi din scaune.  

În altă ordine de idei, în contextul acestor evenimente trebuie avut în 
vedere rolul pe care împăratul Teodosie al II-lea l-a jucat în desfăşurarea 
lucrărilor sinodale. Implicându-se direct în rezolvarea problemelor şi 
disensiunilor conceptuale, el a „devenit pârghia de legătură între religie şi 
bunăstarea popoarelor sale … ca mediator oficial între Dumnezeu şi 
oameni, slujind providenţa divină şi veghind interesele statului”. Din punct 
de vedere hristologic, Sinodul III Ecumenic de la Efes a avut marele merit al 
clarificării disputei dintre doctrina unirii ipostatice – promovată şi susţinută 
de părinţii alexandrini, în frunte cu Sfântul Chiril şi doctrina Logosului 
sălăşluit – afirmată prin teologia lui Nestorie. Trebuie să remarcăm de 
asemenea faptul că histologia acestei perioade a constituit o reafirmarea 
crezului niceean, în sensul că „Logosul de la Dumnezeu Tatăl S-a unit cu 
trupul în mod ipostatic (kat ipostasin) şi că împreună cu trupul, El este 
Unul Hristos, în acelaşi timp Dumnezeu şi om”. În consecinţă Sfânta 
Fecioară a fost proclamată în mod incontestabil Născătoare de Dumnezeu 
(θεοτὁκος). 8  

Această perioadă este descrisă de Pr. prof. Dumitru Stăniloae într-un 
memorabil studiu, alcătuit la un mileniu şi jumătate de la lucrările Sinodului 
Calcedon. El afirmă în acest sens că, după depunerea şi exilarea lui 
Nestorie, „locul lui în lupta cu Chiril îl iau acum Antiohienii, adică o 
hristologie antiohiană moderată. De aici înainte nu mai lupă două hristologii 
ireductibile, ci două hristologii care se deosebeau mai mult în termeni şi în 
accente decât în fond, lucru de care deocamdată nu era conştient decât 
Chiril. Era o luptă menită să ducă la împăcare, nu la anihilarea uneia din 
părţile în luptă”.9  

Din secolul al VII-lea vechile rătăciri au început au început să se 
dizolve, teologii sirieni folosind din ce în ce mai puţin expresiile nestoriene. 
Abia în data de 11 noiembrie 1994 Biserica Nestoriană şi Biserica Mamă au 
ajuns la un consens oficial cu privire la problemele care au generat lucrările  

                         
7 NIKOS A. MARSOUKAS, Teologie dogmatică şi simbolică, Vol. II, Traducere Nicuşor 
Deciu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 192. 
8 Pr. prof. dr. IOAN RĂMUREANU, Istoria Bisericească Universală, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2004, pp. 153-156; Acta Conciliorum Oecumenicorum (ACO), I, 1, Ed. Scwartz, 
p. 114-151. 
9 Pr. D. STĂNILOAE, Definiţia dogmatică de la Calcedon, în Revista „Ortodoxia”, nr. 
2-3/1951, p. 343-344. 
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şi hotărârile Sinodului Efes.10 
 În cele de mai jos, sunt redate în traducere cele două epistolele 
adresate de Sfântul Chiril al Alexandriei lui Nestorie, preluate ulterior ca 
documente normative pentru hotărârile dogmatice elaborate în cadrul celui 
de al III-lea Sinod Ecumenic: „A doua Epistolă a Sfântului Chiril de 
Alexandria către Nestorie - Inteligo quostam meae”11 şi „A treia Epistolă 
către Nestorie - Cum Salvator noster”.12    
 

A doua epistolă a Sfântului Chiril către Nestorie.13 
Inteligo quostam meae 

 
Celui mai credincios şi iubit al lui Hristos, împreună slujitor Nestorie, Chiril 
cu salutări în Domnul. 
 

                         
10 Iată un fragment din consemnările ulterioare:  „Cuvântul lui Dumnezeu … S-a întrupat 
prin puterea Duhului Sfânt, asumându-�i din Sfânta Fecioară Maria, carte animată de 
suflet raţional, cu care a fost unit în mod indisolubil, chiar din momentul conceperii … 
Dumnezeirea şi umanitatea sa sunt unite într-o singură persoană … Diferenţa dintre aceste 
naturi este conservată în el … însă de parte de a constitui două lucruri separate, 
dumnezeirea şi omenitatea sunt unite în Persoana Unicului şi Singurului Fiu al lui 
Dumnezeu şi Domn, Iisus Hristos, obiectul unei singure cinstiri. Prin urmare, Hristos nu a 
fost  o fiinţă umană obişnuită pe care Dumnezeu a adoptat-o în scopul de a locui în ea şi de 
a o însufleţi … dar adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, ieşit din Tatăl ceresc … s-a născut 
din mamă, fără tată omenesc. Umanitatea pe care Sfânta Fecioară în mod binecuvântat a 
născut-o a fost întotdeauna aceea a Fiului lui Dumnezeu. Iată de ce Biserica Est Siriană se 
roagă Sfintei Fecioare ca Maicii lui Hristos, Domnul şi Salvatorul nostru. În lumina 
aceleiaşi credinţe, tradiţia catolică o numeşte pe Sfânta Fecioară Maică a lui Dumnezeu şi a 
lui Hristos deopotrivă” (vezi aici: P. Th. CAMELOT, Les concilies oecumeniques des IV-e 
et V-e siecle, în volumul colectiv: Le Concile de les Conciles, Ed. du Chef, 1960, p 51, 
apud. Pr. prof. IOAN G. COMAN, Definiţia doctrinară a sinodului de la Calcedon şi 
receptarea în Biserica Ortodoxă Orinetală, în Revista Ortodoxia, nr. 4/1969, p. 494). 

11 Traducere după „Labbe and Cossart”, Concilia, Tom. III., col. 315; MIGNE, PG 
LXXVII. [Cyril., Opera, Tom. X.]; Epist. iv., co]. 43. S-a consultat totodată şi: ACO 1,1,1; 
P.E. PUSEY, vol. VI, Oxford, 1872, p. 2-10; JOHN A. MCGUCKIN, St. Chiril of 
Alexandria – the Christological Controvercy. Its Istorical, Theology and Texts, St. Vladimir 
Seminary Press, Crestwood, New York, 2004, p. 262-265. 
12 „Labbe and Cossart”, Concilia, Tom. III., col. 395; PG LXXVII. [Cyril, Opera, Tom. 
X.], col. 105 et seqq. S-au mai văzut şi: ACO I, 1, 33-42; PUSEY vol. VI, 12-38; 
MCGUCKIN, p. 266-276. 

13 În actele Sinodului de la Calcedon „Mechir 430 ( 26 ianuarie – 24 februarie) cf. ACO 2, 
1, p. 104. Când această scrisoare a fost citită în mod oficial la Efes, pe 22 iunie 431, 
episcopul Valentin de Iconiu a lăudat-o cu următoarele cuvinte: «Această scrisoare 
împrospătează credinţa Părinţilor ca o frumoasă şi parfumată mireasmă»” (vezi aici 
traducerea lui JOHN A. MCGUCKIN, St. Chiril of Alexandria – the Christological 
Controvercy, p. 262, nota 1. 
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1. Aud că unii vorbesc în pripă despre cercetarea pe care am făcut-o sfinţiei 
tale şi că aceasta ar fi pricina pentru care s-au întrunit cei întăriţi de Biserică. 
Şi dacă în vreun fel ar crede astfel, încât să-ţi aducă vreo laudă, vorbele lor 
ar fi fără noimă, căci nu au îndurat vreo nedreptate din partea mea,14 fiind 
vădiţi de mine numai spre binele lor; acest om s-a făcut ca un asupritor al 
celui orb şi gol, ca unul care ridică sabia asupra părintelui său şi în al treilea 
rând (afară de a avea întotdeauna reputaţia unuia care nu vrea să audă de cei 
mai răi duşmani) ca unul care a furat arginţii în tovărăşie cu roaba. 
 Cu toate acestea, ceea ce aceştia ar spune nu contează prea mult 
pentru mine. Nu trebuie însă să-mi întind nepăsarea peste cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu peste cele ale Domnului şi stăpânului, sau la cele mărturisite de 
Părinţi. Totuşi, un om trebuie să-şi ordoneze viaţa, dincolo de răutatea celor 
îndărătnici. Căci unii ca aceştia, ale căror „guri sunt pline de blestem şi 
amărăciune”,15 vor trebui să de-a socoteală înaintea Judecătorului a toate. 
 
2. Pe de altă parte, mă întorc la cele pe care le-am avut dintru început în 
minte. Şi acum te îndemn, ca frate în Hristos, să împărtăşeşti după rânduială 
poporului cuvântul învăţăturii şi doctrina credinţei, având toată 
responsabilitatea şi să socoteşti că sămânţa smintelii, chiar şi pentru cel din 
urmă dintre cei ce cred în Hristos, aduce depărtare de Dumnezeu.16 Şi de 
câtă sârguinţă şi pricepere este nevoie când mulţimea acestor daruri este atât 
de mare, astfel încât datori suntem noi să administrăm doctoria cuvântului 
vindecător celor bolnavi. Însă, vom împlini acestea cu prisosinţă dacă ne 
vom întoarce către cuvintele Sfinţilor Părinţi şi vom asculta de învăţăturile 
lor, arătând că rămânem întru credinţa celor ce s-au scris17 şi aşezând 
gândurile noastre în acord cu învăţătura lor cea dreaptă şi netăgăduită. 
 
3. Sfântul şi Marele Sinod18 spune aşadar că Fiul cel Unul-Născut, născut 
după fire din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, 
Lumină din Lumină, prin care Tatăl a făcut toate, a coborât la noi şi S-a 
întrupat, şi a S-a făcut om, a suferit, şi a înviat a treia zi, şi S-a suit la ceruri. 

                         
14 Sfântul Părinte întăreşte aici dreptatea celor spuse cu privire la erezia nestoriană, fiind 
aşezate întru totul în tradiţia şi învăţătura Bisericii. De aceea, pe cei care tăgăduiau acestea, 
Sf. Chiril îi aşează dintru început în tovărăşia lui Nestorie, ca „lăudători ai acestuia”.  
15 Cf. Rom. 3, 14. 
16 Cf. Mt. 18, 6: „Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai 
bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării”. 
17 Cf. II Cor. 13, 5: „Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă; încercaţi-vă pe voi 
înşivă. Sau nu vă cunoaşteţi voi singuri bine că Hristos Iisus este întru voi? Afară numai 
dacă nu sunteţi netrebnici”. 
18 De la Nicea, 325. 



287 
 

Aceste cuvinte şi învăţături ar trebui să le urmezi, înţelegându-se astfel că 
Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat şi S-a făcut om. Căci nu spunem că 
firea Cuvântului s-a schimbat şi s-a făcut trup, sau că a fost prefăcut cu totul 
într-un om alcătuit din suflet şi trup, ci mai degrabă că Logosul, unind în 
chip personal cu Sine trupul însufleţit cu suflet raţional, S-a făcut în chip 
tainic om, fiind numit Fiul Omului, nu doar după voinţă sau dorind în vreun 
fel să se numească aşa, nici ca să se vorbească despre El ca persoană 
(separată), ci pentru că cele firi au fost aduse laolaltă într-o unire 
desăvârşită, în amândouă fiind deopotrivă un Hristos şi un Fiu;  căci 
osebirea firilor nu este dată la o parte de unire, ci mai degrabă dumnezeirea 
şi omenitatea fac desăvârşit pentru noi pe unul Domn Iisus Hristos prin 
unirea lor desăvârşită şi tainică.19  
 
4.  Astfel, despre Cel ce este mai înainte de veci şi a fost născut din veşnicie 
din Tatăl, spunem că S-a născut după trup din femeie, nu ca şi cum firea Sa 
cea dumnezeiască ar fi luat începutul existenţei din Preasfânta Fecioară, căci 
nu a fost cu trebuinţă nici o a doua generaţie după cea a Tatălui (căci ar fi 
absurd şi prosteşte să spui că Cel care fiinţează din veşnicie, deofiinţă cu 
Tatăl, ar fi avut nevoie de un al doilea început al existenţei Sale), ci de 
vreme ce, pentru noi şi pentru a noastră mântuire, El a unit personal cu Sine 
trupul omenesc şi a ieşit dintr-o femeie, fiind născut este în felul acesta, 
spunem noi, născut după trup; El nu S-a născut ca un om oarecare din 
Preasfânta Fecioară, căci atunci Cuvântul s-a pogorât în pântecele ei, unirea 
(celor două firi) săvârşindu-se în pântece, S-a supus naşterii trupeşti, 
atribuindu-şi astfel naşterea propriului Său trup.20  

                         
19 Tot în acest context, Sfântul Chiril subliniază faptul că „Cuvântul a unit în mod personal 
cu Sine Însuşi trup însufleţit cu suflet raţional, făcându-Se Om mai presus de cuget şi de 
cuvânt, numindu-Se cu adevărat pe Sine Fiul Omului. Nu în aparenţă a făcut aceasta 
(), nici printr-o adăugare a vreunei persoane distincte”. 
Într-un alt context, pentru a demonstra indisolubilitatea Unirii Ipostatice a celor două Firi, 
dumnezeiască şi omenească, în Persoana Logosului Înomenit, Sfântul Chiril aduce ca 
exemplu „cărbunele aprins”, care deşi este pătruns de foc, rămâne totuşi cărbune. 
„Cuvântul lui Dumnezeu înomenit – spune IPS prof. Irineu Popa – este unul, nu bipersonal, 
alcătuit din firea divină şi firea umană, fără amestecare sau schimbare. Unirea dintre cele 
două firi este indisolubilă, dar nu suferă nici confuzie şi nici schimbare. Deşi firile sunt de 
esenţă total diferită, ele nu exclud unirea, ci subzistă fiecare din ele după felul lor natural de a 
fi” (IPS prof. univ. dr. IRINEU POPA, Iisus Hristos este Acelaşi ..., p. 238-239). 
20 În această scrisoare, Sfântul Chiril argumentează în primul rând titlul de „theotokos” al 
Preasfintei Fecioare Maria. El demonstrează, pas cu pas, logica dogmatică a actului 
Întrupării, pe care nu-l poate concepe deplin fără theotokia Maicii Domnului. „Deîndată ce 
este încunoştinţat de atacul contra Maicii Domnului, căreia i se refuza titlul de Născătoare 
de Dumnezeu, el porneşte o adevărată campanie de lămurire a adversarului său şi apoi de 
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5. De aceea, noi spunem că a pătimit şi a înviat; nu ca şi cum Dumnezeu 
Cuvântul ar fi suferit în Propria fire durerea loviturilor, sau străpungerea 
piroanelor, sau alte răni, căci natura divină este impasibilă suferinţei, în 
măsura în care este netrupească, însă de vreme ce aceasta (natura 
omenească) a devenit propriul Său trup a suferit în felul acesta, fiind de 
totodată supus suferinţei pentru noi; căci Cel ce este în Sine Însuşi impasibil 
de durere a fost în suferinţă trupească. De aceeaşi părere suntem şi cu privire 
la moartea Sa; căci Dumnezeu Cuvântul este după fire nemuritor şi 
incoruptibil, şi Viaţă şi Dătător de viaţă; de vreme ce, cu toate acestea, 
trupul Său a murit, cum spune Pavel,21 prin harul lui Dumnezeu gustând 
moartea pentru fiecare om, El Însuşi s-a supus morţii pentru noi, nu ca şi 
cum moartea ar fi existat în firea Sa (căci ar fi nebunie să spui asemenea 
lucruri), ci deoarece, după cum am mai spus, trupul Său a gustat moartea. În 
acelaşi fel, trupul Său a fost ridicat din nou, vorbindu-se despre a Sa înviere, 
nu ca şi cum ar fi intrat în descompunere (nicidecum aceasta!), ci din nou 
pentru că trupul Său a fost ridicat din nou.22 
 
6. Mărturisim, prin urmare, pe Unul Hristos şi Domn, nu cinstind omul 
împreună cu Cuvântul (căci această expresie ar putea sugera ideea de 
despărţire), ci cinstindu-L ca pe Unul şi Acelaşi, întrucât trupul Cuvântului, 
cu care stă împreună cu Tatăl, nu este despărţit de Cuvântul Însuşi, nu ca şi 
cum doi fii ar sta împreună cu El, ci Unul prin unire cu trupul. Dacă, cu 
toate acestea, respingem unirea ipostatică ca fiind imposibilă sau cu 
neputinţă de împlinit, cădem în greşeala de a vorbi despre doi fii, căci va fi 
necesar să distingem şi să spunem că Cel care a fost cu om cu adevărat a 
fost cinstit cu numirea de Fiu şi cel care este cu adevărat Dumnezeu 
Cuvântul, are prin fire numele şi realitatea Filiaţiei. 
 

                                                               
condamnare a lui. Pentru el, învăţătura despre Născătoarea de Dumnezeu este legată 
implicit de dogma Întrupării Logosului” (IBIDEM, p. 237). 
21 Cf. Evr. 2, 9: „Ci pe Cel micşorat cu puţin faţă de îngeri, pe Iisus, Îl vedem încununat cu 
slavă şi cu cinste, din pricina morţii pe care a suferit-o, astfel că, prin harul lui Dumnezeu, 
El a gustat moartea pentru fiecare om”. 
22 De teamă să nu „înrădăcineze” suferinţa în firea dumnezeiască a Mântuitorului, Nestorie 
a surprins mai mult aspectul de coabitare (synafeia) dintre cele două ipostasuri. Pe de altă 
parte, Sfântul Chiril, evaluând actul Întrupării în virtutea unităţii indivizibile a Persoanei, 
admite că Logosul „a părimit pentru noi înlăuntrul ipostasului Său, alături de propria-I 
fiinţă nepătimitoare”. După IPS IRINEU POPA saceastă formulă dogmatică „reflectă mai 
mult decât orice altă formulă hristologică nemărginirea iubirii lui Dumnezeu faţă de om. 
Dumnezeu-Cuvântul într-adevăr uneşte în Sine omenitatea căzută şi muritoare în însăşi 
taina mântuirii” (Iisus Hristos este Acelaşi ..., p. 283). 
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7. Prin urmare, nu trebuie să despărţim pe Cel ce este Unul Domn Iisus 
Hristos în doi fii.23 Nici să mărturisim aceasta ca pe o credinţă, aşa cum fac 
unii, o unitate de persoane; căci Scriptura nu spune că Cuvântul a unit cu 
sine persoana omului, ci că S-a făcut trup.24 Cu toate acestea, expresia 
aceasta, „Cuvântul trup S-a făcut”, nu poate însemna nimic altceva decât că 
a luat întru Sine (a împărtăşit) carne şi sânge asemenea nouă;25 Şi-a 
împropriat trupul nostru şi S-a născut dintr-o femeie, nerenunţând la 
Dumnezeirea Sa sau la deofiinţimea Sa cu Tatăl, ci chiar rămânând prin 
întrupare ceea ce era dintru început. Aceasta este mărturisirea credinţei celei 
adevărate care trebuie spusă pretutindeni. Acesta a fost şi simţământul 
Sfinţilor Părinţi; îndrăznind prin urmare să o numească pe Preasfânta 
fecioară Maică a Domnului, nu ca şi cum firea Cuvântului sau dumnezeirea 
Sa ar avea început din aceasta, ci pentru că dintr-însa S-a născut Preasfântul 
Său Trup cu suflet raţional, cu care Logosul fiind unit în chip ipostatic, s-a 
supus naşterii trupeşti.  
 Aceste lucruri ţi le scriu acum în dragostea lui Hristos, rugându-te 
frăţeşte şi mărturisindu-ţi înaintea lui Hristos şi a îngerilor Săi, că dacă vei 
gândi şi vei învăţa acestea laolaltă cu noi, atunci pacea Bisericilor fi-va 
păstrată, şi legătura înţelegerii şi dragostea vor fi nestricate între Preoţii lui 
Dumnezeu. 
 

                         
23 Sfântul Părinte denunţă aici specificul ereziei nestoriene, de înţelegere a celor două firi 
ca persoane distincte identitar. Această percepere deficitară, contravenea din punct de 
vedere dogmatic realităţii Unirii Iporatice, promovată în contrast de teologia chirialiană. 
Rădăcinile perspectivei nestoriene se regăseau în specificul şcolii antiohiene, articulată pe 
coordonatele lui Logos-Anthropos. „La fel ca adepţii acestei tradiţii, Nestorie era 
preocupat de sublinierea transcendenţei, imuabilităţii şi impasibilităţii Logosului etern, cu 
scopul de a-I păstra în siguranţă Dumnezeirea. Tot ca urmare a influenţei acestei tradiţii, el 
a căutat să realizeze obiectiv prin accentuarea contrastului dintre Dumnezeu-Cuvântul şi 
Iisus, fiinţa umană. Doar acesta din urmă s-a născut din Maria, a suferit şi a murit pentru 
noi ... Acest contrast marcat dintre Iisus şi Cuvânt a fost menţinut pentru că preocuparea 
majoră a lui Nestorie era pentru a proteja transcendenţa şi impasibilitatea Cuvântului 
divin” (ANTHONY N.S. LANE, Cele douăsprezece anatematisme ale lui Chiril ..., p. 13). 
24 Cf. In. 1, 14: „Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit întru noi”.  
25 Cf. Evr. 2, 14: „Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în 
acelaşi fel şi El S-a împărtăşit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are 
stăpânirea morţii, adică pe diavolul”. 
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A treia Epistolă a Sfântului Chiril către Nestorie.26 
Cum Salvator noster 

 
Celui mai înţelepţit şi iubitor de Dumnezeu împreună-slujitor Nestorie, 
Chiril şi Sinodul adunat la Alexandria, din provincia egipteană, salutări 
întru Domnul. 
 
1. Când Mântuitorul nostru spune pe înţeles: „Cel care iubeşte pe tată sau 
pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine, şi cel care 
iubeşte pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de 
Mine”,27 ce se va întâmpla cu noi, de la cine doreşte Sfinţia ta să-ţi 
împărtăşească o iubire mai mare decât aceea cu care Mântuitorului Hristos 
ne-a  iubit pe noi toţi? Cine ne va apăra pe noi în ziua judecăţii, sau ce fel de 
cuvânt vom spune atunci, dacă astăzi acoperim cu tăcerea blasfemiile aduse 
de tine împotriva Lui? Dacă te-ai blasfemia doar pe tine, învăţând şi 
propovăduind asemenea lucruri, poate ar conta mai puţin; însă ai scandalizat 
întreaga Biserică şi ai aruncat peste oameni aluatul unei noi şi străine erezii. 
Şi nu numai peste cei de acolo (din Constantinopol), ci peste cei de 
pretutindeni (oriunde au ajuns cărţile tale). Cum am putea noi, ţinând cont 
de acestea, să aşezăm totul sub tăcere, aducându-ne aminte că Hristos a 
spus: „Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc 
pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama 
sa, pe noră de soacra sa”.28 Căci dacă credinţa va fi nesocotită, fi-va 
pierdută/aruncată cinstea părintească ca un veşmânt vechi şi ponosit, legea 
iubirii pentru copii şi fraţi fi-va aşezată sub tăcere, căci mai bine este a muri 
cu cucernicie decât a trăi astfel, dobândind „răspuns bun la Învierea de 
obşte”, după cum este scris.29  
 
2. Iată, aşadar, cum noi împreună cu Sfântul Sinod, care s-a întrunit în 
marea Romă, prezidat de cel mai sfânt şi cucernic frate şi împreună-slujitor, 
Celestin Episcopul, mărturisim deopotrivă prin această a treia epistolă 
adresată ţie şi te sfătuim să pui capăt acestor răutăcioase şi strâmbe 

                         
26 În traducere „Despre Mântuitorul nostru”, această epistolă însumează a treia 
corespondenţă adresată de Sfântul Chiril al Alexandriei către Nestorie. „Această scrisoare 
i-a fost înmânată lui Nestorie, însoţită de cele 12 Anatematisme, după slujba de dimineaţă, 
în Catedrala din Constantinopol, în ziua de 30 noiembrie 430” (cf. MCGUCKIN, p. 266, 
nota 1). 
27 Mt. 10, 37. 
28 Mt. 10, 34-35. 
29 Cf. Evr. 11, 35: „Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, 
neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere”. 
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învăţături, pe care le ţii şi le înveţi, şi să primeşti adevărata învăţătură care 
este dintru început de la Sfinţii Apostoli şi Evanghelişti, care au fost 
martorii şi slujitorii Cuvântului. Şi dacă nu vei lua seama la acestea, potrivit 
hotarelor aşezate în scrierile fratelui nostru de vrednică pomenire şi celui 
mai cucernic împreună-slujitor Celestin, Episcop al Bisericii Romei, să fii 
sigur că nu vei rămâne laolaltă cu noi, şi nici laolaltă cu preoţii şi episcopii 
Domnului. Căci nu este cu putinţă ca noi să trecem cu vederea bisericile pe 
care le-ai tulburat şi oamenii pe care i-ai smintit. Şi credinţa cea dreaptă pe 
care ai dat-o la o parte, şi turma împrăştiată de tine, cine ar trebui să le 
mântuiască, dacă n-am fi întru dreapta credinţă, ucenici statornici ai Sfinţilor 
Părinţi. Şi suntem în comuniune cu toţi acei credincioşi (laici) şi slujitori 
(clerici) pentru a scoate afară pe cele rânduite de tine cu privire la dreapta 
credinţă, căci nu este drept ca aceştia, care s-au hotărât să mărturisească 
drept, să sufere pentru alegerea ta, care fac bine împotrivindu-se ţie.  
 Lucrurile acestea le-ai însemnat în epistola ta, scrisă către cel mai 
sfânt şi apropiat episcop Celestin al marii Rome. 
 Însă nu ar fi suficient să mărturiseşti dimpreună cu noi Simbolul de 
Credinţă, statornicit odinioară prin Sfântul Duh la marele şi Sfântul Sinod de 
la Niceea, căci nu l-ai ţinut şi nici nu l-ai interpretat corect, ci mai degrabă 
cu vicleşug; chiar dacă mărturiseşti acestea cu glasul tău. Mai mult, însă, în 
scris şi prin jurământ trebuie să mărturiseşti că tu însuţi anatematizezi toate 
învăţăturile tale false şi stricate şi că vei ţine şi vei învăţa laolaltă cu noi cu 
toţi, episcopi, învăţători şi conducători ai poporului credincios din Răsărit şi 
din Apus. Sfântul Sinod al Romei şi noi toţi suntem de acord că epistola 
scrisă către tine din Biserica Alexandriei a fost dreaptă şi fără de prihană. 
Am adăugat la aceasta propria noastră epistolă şi ceea ce este necesar ca tu 
să mărturiseşti şi să înveţi, şi ceea ce ar trebui să ocoleşti. Iată acum aceasta 
este Credinţa Bisericii noastre celei Soborniceşti şi Apostoleşti pe care toţi 
Episcopii, din Răsărit şi din Apus, o mărturisim: 
 
3. Credem30 întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul tuturor 
celor văzute şi nevăzute, şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Unul Născut Fiul 
lui Dumnezeu, născut din Tatăl Său, care este deofiinţă cu Tatăl, din care 
toate lucrurile au fost făcute, cele din cer şi cele de pe pământ. Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a coborât din ceruri şi S-a 
întrupat, şi S-a făcut om. A suferit şi a înviat a treia zi. El S-a înălţat la 
                         
30 „Crezul Niceean, notează McGucking, a fost fixat ca standard. Chiril s-a exprimat în 
mod explicit acordul, după cum reiese şi de aici, că singurul subiect de referinţă de-a 
lungul crezului (acela că Fiul cel Unul-Născut mai înainte de veci fiind Cel ce se coboară 
şi suferă ca să mântuiască lumea) susţine teza sa despre dogma Unirii Ipostatice” (A. 
MCGUCKIN, p. 267, nota, 3).  
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ceruri, de unde va să vie să judece vii şi morţii. Şi întru Duhul Sfânt, însă 
cei care spun că a fost un timp când El nu a existat şi, înainte să se fi născut 
nu a fost, şi că a fost făcut din ceea ce la început nu era, sau că ar fi fost o 
altă fiinţă sau esenţă, şi că Fiul lui Dumnezeu este pasibil de schimbare sau 
stricăciune; pe toţi aceştia Biserica cea Una, Sobornicească şi Apostolească 
îi anatematizează. 
 Urmând îndeaproape mărturisirea Sfinţilor Părinţi pe care au făcut-o 
(Sfântul Duh vorbind printr-înşii), urmând ţelul sfaturilor lor şi mergând, 
cum am spune, pe calea cea împărătească, mărturisim că Unul-Născut Fiul 
lui Dumnezeu, născut din aceeaşi fiinţă cu Tatăl, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu Adevărat, Lumină din Lumină, prin care toate au fost făcute, cele 
din cer şi cele de pe pământ, coborând la noi pentru a noastră mântuire, 
deşertându-Se pe Sine de toată slava (καθεὶς ἑαυτὸν εἰς κένωσιν), S-a 
întrupat şi S-a făcut om; care este, luând trup din Sfânta Fecioară şi făcându-l 
al Său în pântecele ei, S-a supus pe Sine naşterii pentru noi şi a ieşit om din 
femeie, fără să lepede ceea ce era; însă, cu toate că a şi-a asumat trup şi 
sânge, a rămas ceea ce era, Dumnezeu în fiinţă şi în adevăr. Nici nu spunem 
că Trupul Său s-a schimbat după natura dumnezeirii, nici că natura cea 
negrăită a Cuvântului lui Dumnezeu a fost dată la o parte de trup,31 căci El 
este neschimbat şi fără de schimbare, fiind Acelaşi totdeauna, după 
cuvântul Scripturii.32 Căci, deşi văzut ca un prunc în scutece înfăşat şi chiar 
la sânul Preacuratei Sale Maici, umplea toată creaţia ca Dumnezeu, fiind  
împreună conducător cu Cel care-L născuse (mai înainte de veci), căci 
dumnezeirea este fără cantitate şi fără limite şi nu poate fi mărginită. 
 
4. Mărturisind că Cuvântul s-a unit cu trupul în virtutea firii Sale, preamărim 

                         
31 În unirea lor, cele două firi nu se amestecă,  nu se schimbă, păstrându-se totodată 
neîmpărţite şi nedespărţite. De aceea, Leonţiu de Bizanţ afirmă: „Căci părţi neconfundate 
ale lui Hristos sunt două: dumnezeirea şi omenitatea. Iar sufletul şi trupul nu sunt părţi ale 
lui Hristos, ci părţi ale părţilor. Ele por fi indicate pentru arătarea sensului deplin al firii 
omeneşti, dar e de prisos subîmpărţirea lor în firi”. De aceea, conchide, pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, atât dumnezeirea, cât şi omenitatea „îşi au corolarul în faptul că sunt unite în El 
în mod neîmpărţit, nedespărţit, neschimbat şi neamestecat. Dintre adverbele acestea, 
adverbul neîmpărţit se referă direct la Persoana lui Hristos, dar în Ea vede şi firile. 
Adverbul vrea să spună că Ipostasul cel unul al lui Hristos, Acelaşi născut din Tatăl înainte 
de veci şi din Fecioara Maria, în timp, nu Se împarte din cauză că are două firi, ci rămâne 
neîmpărţit, cu toate că firile rămase intacte nu se confundă şi nu se schimbă în definiţia lor, 
deci nici una nu încetează a rămâne în El ca ceea ce este” (vezi aici Pr. prof. DUMITRU 
STĂNILOAE, Teologia Dogmatica Ortodoxă (TDO), vol. II, Ed. IBMBOR, ediţia a III-a, 
Bucureşti, 2003, p. 49, 51-52).  
32 Cf. Ic. 1, 17: „Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la 
Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare”. 
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pe Unicul Fiu şi Domn Iisus Hristos, nedespărţind pe Dumnezeu de om, nici 
pe Dânsul nedespărţindu-L în mai multe părţi, ca şi cum (în mod greşit) cele 
două firi ar fi fiecare unite în El numai prin intermediul schimbului de 
demnitate şi autoritate (căci aceasta este o născocire şi nimic mai mult), nici 
separând în Cuvântului lui Dumnezeu numele de Hristos şi acelaşi nume 
adăugat celui născut din femeie; căci noi cunoaştem un singur Hristos, 
Cuvântul din Dumnezeu Tatăl, laolaltă cu propriul Său trup. Căci acest om a 
fost uns dimpreună cu noi, cu toate că El Însuşi este cel care dăruieşte 
Duhul celor care vrednici, după cuvintele binecuvântatului Evanghelist 
Ioan.33 
 Însă noi nu spunem că Cuvântul lui Dumnezeu a locuit în el ca într-
un om oarecare născut din Preacurata Fecioară, ca nu cumva Hristos să fie 
socotit ca un Dumnezeu purtător de om; căci, deşi Cuvântul s-a sălăşluit 
asupra noastră, spunem de asemenea că în Hristos a locuit trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii,34 însă înţelegem că S-a făcut trup, nu ca să 
locuiască în cei sfinţi, după cum s-a spus, spunând că umbrirea într-Însul s-a 
făcut potrivit egalităţii (κατὰ τον ἴσον ἐν αὐτῷ τρόπον). Însă făcându-Se 
una după fiere (κατὰ φύσιν) şi nicidecum transformându-Se într-un trup, 
şi-a făcut locuirea în aşa fel încât se poate spune că sufletul omului este în 
propriul Său trup.35  
 
5. Unul este aşadar Hristos, Fiu şi Domn deopotrivă, nu ca şi cum un om ar 
năzui la o simplă legătură cu Dumnezeu, asemenea numai unei uniri de 
cinstire sau autoritate. Căci nu este tot una să cinsteşti ceea ce uneşte firile, 
căci atunci Petru şi Ioan, care sunt egali în cinste, fiecare fiind Apostoli şi 
sfinţi ucenici (ar fi fost, şi) totuşi cei doi nu sunt unul singur. Nici să nu 
înţelegem problema împreunării ca pe o amestecare, căci aceasta nu este 
de ajuns pentru unitatea naturală (πρὸς ἕνωσον φυσικήν). Nici chiar, potrivit 
participării relative,36 după cum noi înşine suntem împreună cu Dânsul, 

                         
33 In. 3, 34: „Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru 
că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură”. 
34 Cf. Col. 2, 9: „Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii”; Evr. 13, 8: 
„Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este Acelaşi”. 
35 Sfântul Chiril risipeşte aici îndoiala apolinaristă, conform căreia prin întrupare, în 
integritatea unirii ipostatice, locul sufletului omenesc a fost substituit de Logos, realizându-se 
astfel „un singur subiect în Hristos, cele două elemente ale unirii (Logosul şi trupul) fiind 
topite într-o singură natură (μιαν φυσις)”. În consecinţă, iată pentru ce cauză atât de 
controversata formulă „o singură fire a Dumnezeului înmomenit”, nu putea fi filosită de 
Sfântul Părinte cu caracter eretic (vezi: IPS Părinte IRINEU POPA, Iisus Hristos este 
Acelaşi ..., p. 209).  
36 „Pentru Sfântul Chiril, unirea dintre Logos şi firea umană nu este liniară, ca la Nestorie, 
ci pe plan egal. Nestorie considera raportul dintre firi într-o apropiere relativă, una 
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după cum este scris „suntem un Duh cu Dânsul”.37 Mai degrabă dezaprobăm 
termenul de împreunare (συναφείας), acesta neavând suficiente înţelesuri 
pentru unitate.38 Însă nu-L numim pe Cuvântul lui Dumnezeu Tată, 
Dumnezeu şi nici Domnul Hristos, până nu împărţim în două pe Hristos cel 
Unul, Fiul şi Cuvântul, şi să cădem sub acuzaţia de blasfemie, făcându-L pe 
Dânsul Dumnezeu şi Domn de Sine Însuşi. Căci Cuvântul lui Dumnezeu, 
aşa cum am spus mai înainte, S-a făcut ipostatic Unul în trup, fiind încă 
Dumnezeu a toate care domneşte peste toate; însă El nu este supus prin 
Sine Însuşi şi nici Domn peste Sine. Căci este prostesc, sau mai degrabă 
necucernic, să gândeşti sau să înveţi aşa ceva. Căci El a spus că Dumnezeu 
este Tatăl Său,39 deşi El este la rându-I Dumnezeu după natură şi după 
substanţă. Totuşi, nu este de nesocotit că, Dumnezeu fiind, S-a făcut 
totodată om şi supus al lui Dumnezeu, potrivit legilor omeneşti. Însă, cum S-
a putut face deopotrivă Dumnezeu şi Domn pentru Sine Însuşi? În 
consecinţă, ca om, pe măsura deşertării Sale, se poate spune că este egal cu 

                                                               
rămânând în afara celeilalte. Pentru Chiril, unirea dintre cele două firi este naturală, 
Logosul făcându-şi din firea umană firea Sa proprie. El o pătrunde de puterea Sa tocmai 
prin această cuprindere. Astfel, numai trupul propriu al Logosului este dătător de viaţă. 
Prin urmare, nu este vorba numai de o pătrundere liniară, relativă ca efect, ci de transmiterea 
puterii de viaţă la cei care se împărtăşesc cu Trupul euharistic. Legătura dintre hristologie şi 
Euharistie este evidentă, ambele ajungând la unirea ipostatică” (IBIDEM, p. 253). 
37 Cf. I Cor. 6, 17: „Iar cel ce se alipeşte de Domnul este un duh cu El”. 

38 Produs al şcolii antiohiene, Nestorie prefera termenul de συνάφεια (alăturare),  
utilizându-l în procesul de definire a relaţiei dintre cele două naturi/persoane ale Logosului 
Dumnezeiesc. Explicaţiile Sfântului Chiril despre unirea ipostatică şi consecinţele ei sunt 
foarte frumos comentate de teologul rus Vladimir Lossky care observă în special aspectul 
mistic al Întrupării: „Ceea ce surprinde în această formulă este caracterul său apofatic; într-
adevăr unirea dintre cele două firi este exprimată prin patru adverbe negative: neamestecat, 
neschimbat, neîmpărţit, nedespărţit. Noi cunoaştem cum realitatea unirii celor două firi într-o 
singură persoană, dar «cum»-ul acestei uniri rămâne pentru noi o taină întemeiată pe 
distincţia-identitate de neînţeles a firii şi persoanei. Hristos, persoană dumnezeiască, va 
avea în El, aşadar, două principii deosebite şi unite în acelaşi timp. Se va putea spune că 
Fiul lui Dumnezeu a pătimit, a murit pe cruce, dar cu ceea ce putea pătimi şi muri, adică cu 
firea Sa umană. Dimpotrivă, vom putea spune că născându-Se ca un prunc în ieslea din 
Betleem, fiind spânzurat pe cruce sau odihnindu-se în groapă, El n-a încetat să domnească 
prin atotputernicia Sa peste lumea creată, în virtutea dumnezeirii Sale, care nu suferă nici o 
schimbare” (vezi: LUCIAN TURCESCU, Hristologia Sfântului Chiril al Alexandriei, în 
Revista „Studii Teologice”, nr. 4-6/1994, p. 62; VLADIMIR LOSSKY, Teologia mistică a 
Bisericii de Răsărit, prefaţată de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, studiu introductiv şi 
traducere din franceză de Pr. Vasile Răducă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 160). 
39 Cf. In. 20, 17: „Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. 
Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru”.  
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noi ca supuşi ai lui Dumnezeu; făcându-Se după lege,40 deşi ca Dumnezeu 
El a dat această Lege fiind Însuşi Legiuitorul.41 
 
6. Suntem de asemenea cu băgare de seamă în cele pe care le spunem despre 
Hristos: „Îl preamăresc pe Cel Unul îmbrăcat pe seama Celui îmbrăcat într-
Însul şi pe seama celui nevăzut Îl cinstesc pe Cel ce este Văzut”. Este cu 
neputinţă să afirmi că: Cel asumat la fel ca asumarea poartă numele de 
Dumnezeu. Căci zicerea aceasta îl împarte pe Hristos iarăşi în două, 
punându-l pe om separat prin sine însuşi şi pe Dumnezeu prin sine însuşi. 
Căci aceste cuvinte neagă în mod deschis Unitatea, afirmând că niciunul nu 
este cinstit în celălalt, nici că Dumnezeu există laolaltă cu celelalte, prin 
care se arată că Iisus Hristos este Unul, cel Unul-Născut Fiu, şi trebuie 
cinstit cu o singură închinare, laolaltă cu trupul Său. 
 Mărturisim că El este Fiul, născut din Dumnezeu Tatăl, şi Unul-Născut 
al lui Dumnezeu, deşi, potrivit propriei Sale naturi nu s-a făcut părtaş 
suferinţei, totuşi a suferit pentru noi în trup, potrivit Sfintelor Scripturi,42 şi, 
deşi impasibil, totuşi în Trupul Său cel crucificat şi-a împropriat suferinţele 
din trupul Său, şi prin harul Domnului a gustat moarte pentru toţi. Şi-a dat 
propriul Trup acestora, deşi era prin fire Viaţa şi Învierea, în aşa fel încât, 
omorând moartea prin puterea Sa cea negrăită, mai întâi în trupul Său, S-a 
făcut Întâiul Născut între morţi şi pârgă celor adormiţi.43 Şi astfel, El a croit 
un drum pentru natura omului spre a atinge nemurirea prin harul lui 
Dumnezeu (după cum am spus mai înainte), a gustat moartea pentru fiecare 
om44 şi după trei zile S-a ridicat din nou, dezbrăcând iadul. Aşadar, deşi 
spunem că învierea celor morţi s-a făcut printr-un om, înţelegem totuşi că 
Omul acesta a fost Cuvântul lui Dumnezeu, şi puterea morţii s-a pierdut 
printr-Însul şi iarăşi va să vină la sfârşitul veacurilor ca Unicul Fiul al 
Tatălui, în slava Tatălui, ca să judece lumea în dreptate, după cum este 
scris.45  
 
7. Trebuie, totuşi, să trecem la următorul punct. Afirmăm moartea după trup 
                         
40 Cg. Gal. 4, 4: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut 
din femeie, născut sub Lege”. 
41 Încă odată, Părintele alexamdrin îşi susţine argumentaţia folosindu-se de logica unirii 
ipostatice.  
42 Cf. I Pt. 4, 1: „fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmaţi-vă şi voi cu gândul acesta: că 
cine a suferit cu trupul a isprăvit cu păcatul”. 
43 Cf. Col. 1, 18: „El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din 
morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate”. 
44 Cf. Evr. 2, 9. 
45 Cf. F.Ap. 17, 31: „Pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea întru dreptate, prin 
Bărbatul pe care L-a rânduit, dăruind tuturor încredinţare, prin Învierea Lui din morţi”. 
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a Unuia-Născut Fiul şi Dumnezeu şi mărturisim întoarcerea la viaţă din 
moarte a lui Iisus Hristos, şi înălţarea Sa la ceruri, şi astfel împlinim în 
biserici o lucrare nesângeroasă, împropriindu-ne în felul acesta 
binecuvântarea tainică şi fiind sfinţiţi, devenind părtaşi (prin împărtăşirea 
cu) Sfântului Trup şi Sfântului Sânge al lui Hristos, Mântuitorul nostru al 
tuturor. Nu-l primim pe acesta ca pe un trup obişnuit, ferească Dumnezeu, 
sau ca pe trupul unui om sfinţit şi împreunat cu Cuvântul într-o unitate 
morală, sau trupul unuia care se bucură de o sălăşluire dumnezeiască. Ca 
Dumnezeu, El este după fire Viaţă şi de vreme ce S-a făcut una cu Trupul 
Său, S-a descoperit pe Sine ca Dătător de Viaţă. Aşadar, chiar dacă ne-a 
spus: „Amin, Amin, zic vouă,  dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu 
veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi”,46 nu trebuie să socotim 
acesta ca şi cum ar fi trupul unui om oarecare, asemenea nouă (căci, cum ar 
putea fi trupul unui om oarecare dătător de viaţă pentru propria sa natură?), 
ci mai degrabă că acest trup s-a făcut cu adevărat Trupul Său pentru 
dragostea noastră, fiind numit Fiul Omului.  
 
8. Căci atunci ca Dumnezeu vorbeşte despre Sine: „Cel care m-a văzut pe 
Mine L-a văzut pe Tatăl” şi „Eu şi Tatăl una suntem”,47 avem în vedere 
natura Sa dumnezeiască, prin care El este una cu Tatăl în virtutea firii 
dumnezeieşti – Imaginea şi expresia, şi strălucirea slavei Sale. Însă atunci 
când au dispreţuit măsura omenităţii Sale, a spus către iudei: „Acum căutaţi 
să Mă omorâţi pe Mine, omul care v-a spus adevărul”.48 Şi iarăşi, nu cu 
puţin timp în urmă recunoşteam că este Cuvântul lui Dumnezeu după chipul 
şi asemănarea Sa cu Tatăl şi după trăsăturile omenităţii Sale. Căci, dacă este 
necesar să credem că fiind după fire Dumnezeu, S-a făcut trup, ceea ce este, 
om înzestrat cu suflet raţional, ce motiv poate avea cineva să se ruşineze să 
mărturisească acestea despre El, ceea ce îi este potrivit ca om? Căci, dacă va 
respinge cuvintele „potrivit lui ca om”, cine l-ar fi obligat să se facă om 
asemenea nouă? Şi deşertându-Se pe Sine de bunăvoie (κένωσιν) pentru noi, 
din ce cauză ar respinge cineva cuvintele potrivite unei astfel de deşertări? 
Prin urmare, toate cuvintele care se citesc în Scripturi sunt potrivite Unei 
singure Persoane, Unui singur Ipostas al Cuvântului Întrupat. Căci Domnul 
nostru Iisus Hristos este Unul, după Scripturi,49 deşi este numit de Apostoli 
şi Mare Preot, conform îndeletnicirilor noastre, ca şi cum am dărui Tatălui 
mărturisirea de credinţă pe care o facem către Dânsul, şi printr-Însul lui 
                         
46 In. 6, 53. 
47 In, 10, 30. 
48 Mt. 8, 40. 
49 I Cor. 8, 6: „Totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi 
noi întru El; şi un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi noi prin El”. 
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Dumnezeu Tatălui şi deopotrivă Sfântului Duh.   
 
9. Încă noi spunem că este El este, după fire, cel Unul-Născut al lui 
Dumnezeu. Şi nu unui om oarecare, diferit de Dânsul. I-am putea atribui 
numele de Preoţie50 şi lucrul prin care a devenit Mijlocitor între Dumnezeu 
şi om,51 şi Domn al păcii,52 dându-Se pe Sine întru miros de bună mireasmă 
lui Dumnezeu Tatăl.53 Prin urmare, El a spus: „Jertfă şi prinoase şi arderile 
de tot şi jertfele pentru păcat n-ai voit, nici nu Ţi-au plăcut", care se aduc 
după Lege. Atunci a zis: „Iată vin ca să fac voia Ta, Dumnezeule”.54 Căci 
pentru noi El îşi aduce trupul întru miros de bună mireasmă şi nu pentru 
Sine Însuşi; căci de ce fel de ofrandă sau sacrificiu ar fi avut nevoie pentru 
Sine, fiind Dumnezeu mai presus de orice păcat? Căci cu toţii am păcătuit şi 
depărtându-ne de slava lui Dumnezeu,55 ne-am predispus căderii, astfel 
încât întreaga natură omenească a căzut în păcat, afară de Dânsul (lipsindu-
ne aşadar de slava Sa). Cum ar mai încăpea atunci îndoială că adevăratul 
                         
50 Cf. Evr. 3, 1: „Pentru aceea, fraţi sfinţi, părtaşi chemării cereşti, luaţi aminte la Apostolul 
şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos”.  
51 Cf. I Tim. 2, 5: „Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi 
oameni: omul Hristos Iisus”. 
52 F.Ap. 7, 26. 
53 Cf. Ef. 5, 2: „Şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe 
Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă”. Această 
idee este preluată de Sfântul Chiril, integrându-o în specificul hristologiei sale. El aşează 
demnitatea Arhierească sau Preoţia Mântuitorului Hristos de apropierea pe care El ne-o 
împărtăşeşte prin întrupare, aşezându-ne în slujirea lui Dumnezeu ca jertfe euharistice prin 
starea Sa de chenoză. „Trebuie să ştim că nici despre Fiul Însuşi, Cuvântul lui Dumnezeu 
Tatăl, nu s-ar spune că slujeşte ca preot şi că ar fi în starea liturgică, dacă nu s-ar înţelege 
că S-a făcut ca noi şi, precum a fost numit Prooroc şi Apostol pentru omenitatea Sa, aşa a 
fost numit şi Preot. Căci cele ale slujitorului se cuvin chipului slujitorului. Iar aceasta este 
golirea (chenoza). Căci Cel ce se află în chipul şi egalitatea Tatălui, Căruia Îi stau înainte 
Serafimii de sus, Căruia îi liturghisesc (îi aduc slujba sfântă) mii şi mii de îngeri, când S-a 
golit pe Sine se spune că S-a şi arătat liturghisitor al celor sfinte şi al Cortului adevărat. 
Atunci s-a şi sfinţit cu noi Cel ce este mai presus de toată zidirea ... Deci Cel ce sfinţeşte ca 
Dumnezeu, când S-a făcut om şi S-a sălăşluit între noi şi a fost frate după omenitate cu noi, 
atunci se spune şi că S-a sfinţit. Deci trebuinţa de a fi Preot şi de a fi sfinţit ţine de 
coborârea în trup” (Glaphira, PG 69, col. 100 B). Părintele profesor Dumitru Stăniloae 
analizează aportul Sfântului Părinte în articularea dogmatică a „Arhieriei şi jertfei lui 
Hristos, ca mijloc de reabilitare a comuniunii între Dumnezeu şi oameni”. Iată ce 
spune în acest sens: „În opera Închinare în Duh şi Adevăr, Sfântul Chiril dezvoltă ideea că 
noi nu putem intra la Tatăl decât ca jertfă curată. Dar noi înşine nu ne putem transpune în 
această stare de jertfă curată. De aceea a acceptat Hristos starea de jertfă curată, pentru ca 
intrând la Tatăl în această stare să ne introducă şi pe noi adunaţi în Sine, sălăşluit El Însuşi 
în noi” (TDO, vol. II, p. 141). 
54 Cf. Evr. 10, 5-7; Ps. 39, 7-9.  
55 Cf. Rm. 3, 23: „Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. 
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Miel a murit pentru noi şi în locul nostru?  Şi să spunem că S-a dat pe Sine 
Însuşi pentru noi, căci nu era cu putinţă să scăpăm altfel de impietate. Căci 
El n-a făptuit vreodată ceva rău, nici n-a păcătuit vreodată.56 De ce fel de 
ofrandă avea atunci nevoie, întrucât jertfele se aduceau după lege spre 
curăţirea păcatelor?  
 
10. Când a vorbit despre Duhul, a spus: „Acela mă va preaslăvi”.57 Dacă 
gândim drept, nu vom spune că Hristos Fiul cel Unul avea nevoie de slavă 
de la altcineva, primind slavă de la Sfântul Duh, căci Sfântul Duh nu este 
nici mai mare şi nici mai mic decât Dânsul. El însă L-a amintit pe Sfântul 
Duh pentru a arăta prin dumnezeirea Sa lucrarea Sa cea atotputernică, 
spunând aşadar că a fost slăvit de Dânsul, aşa cum am spune fiecare dintre 
noi cu privire la propria moştenire sau cu privire la propria cunoaştere, fiind 
slăviţi întru acestea. Căci, deşi Duhul este de aceeaşi fiinţă cu El, totuşi 
gândim despre Dânsul că este Sfântul Duh şi nu Fiul; însă nu este diferit de 
El, căci este numit „Duhul Adevărului”,58 iar Hristos este Adevărul, şi Duhul 
este trimis de Fiul, după cum, mai mult, El este de la Dumnezeu Tatăl. 
Atunci când Sfântul Duh lucrează minuni prin mâinile Sfinţilor Apostoli, 
după Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, El Îl preaslăveşte pe 
Acesta. Căci este crezut că cel ce lucrează prin Sfântul Duh este Dumnezeu 
după fiinţă. Prin urmare, El a spus: „pentru că din al Meu va lua şi vă va 
vesti”.59 Însă nu spunem aceasta ca şi cum Duhul este înţelept şi puternic 
prin unii şi se împărtăşeşte altora, căci El este întru totul desăvârşit, neavând 
nevoie de vreun adaos. Fiind aşadar Duhul Puterii şi Înţelepciunii Tatălui 
(care este, din Fiul)60 este în mod evident Înţelepciune şi Putere (prin Sine 
Însuşi). 
 
11. Şi, de vreme ce Sfânta Fecioară a născut pe Dumnezeu Întrupat, Cel 
Unul după fiinţă, din acest motiv o numim pe dânsa Maica lui Dumnezeu, 
nu ca şi cum firea Cuvântului ar fi avut început existenţei Sale în trup. Căci, 
„dintru început a fost Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu 
era Cuvântul”,61 şi El este Făcătorul îngerilor, împreună veşnic cu Tatăl, şi 
Ziditorul a toate; însă, după cum am spus mai înainte, de vreme ce S-a unit 
în chip ipostatic cu natura umană în pântece, supunându-Se naşterii 

                         
56 Cf. I Pt. 2, 22: „Care n-a săvârşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug în gura Lui”. 
57 Cf. In. 16, 14. 
58 In. 16, 13. 
59 In. 16, 14. 
60 Cf. I Cor. 1, 24: „Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini: pe Hristos, puterea lui 
Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu”. 
61 Cf. In. 1, 1. 
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omeneşti, nu ca şi cum aceasta i-ar fi fost necesară în propria Sa fiinţă, S-a 
născut în timp şi în aceste ultime veacuri ale lumii ca să binecuvinteze 
începutul existenţei noastre şi să ne scape de ceea ce ducea toate trupurile 
neamului nostru spre moarte. Pentru aceasta S-a deşertat de slavă şi S-a 
întrupat din femeie. Şi blestemul: „în dureri vei naşte prunci”,62 a fost 
îndepărtat prin El, arătând adevărul din cele vestite de prooroc, „puterea 
morţii îi va înghiţi pe toţi” şi iarăşi „Domnul va şterge toată lacrima de pe 
faţa tuturor”.63 Din această pricină noi spunem că El a participat, fiind 
chemat şi de asemenea a binecuvântat Nunta din Cana Galileii, unde a luat 
parte împreună cu Sfinţii Săi Apostoli.64  
 
12. Am fost învăţaţi să ţinem toate acestea de către Sfinţii Apostoli, de 
Sfinţii Evanghelişti, de Dumnezeu însufleţitele Scripturi şi de adevăratele 
mărturisiri şi binecuvântaţii Părinţi. Pentru toate acestea cucernicia ta ar 
trebui să fie de acord şi le dea atenţie, fără vreo viclenie. Şi cele cu care nu 
eşti de acord le vom ataşa epistolei noastre.65 
 

(Arhid. Lect. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE)66 
 

                         
62 Fc. 3, 16. 
63 Cf. Is. 25, 8: „El va înlătura moartea pe vecie! Şi Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile 
de pe toate feţele şi ruşinea poporului Său o va îndepărta de pe pământ, căci Domnul a 
grăit!”. 
64 Cf. In. 2, 1. 
65 În continuarea epistolei sale, Sfântul Chiril al Alexandriei aşează cele 12 Anatemastime 
(vezi traducerea lui N. POPOVICI, Începuturile Nestorianismului, Sibiu, 1993, apud. IPS 
Prof. dr. IRINEU POPA, Iisus Hristos este Acelaşi ..., p. 240-242, nota 1187). 
66 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Predică la Buna Vestire1 
 
 

„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin! 
Înaltpreasfinţia Voastră, 
Preasfinţiile Voastre, 
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Iubiţi fraţi şi surori, 
Sărbătoarea Bunei Vestiri este înţeleasă şi considerată ca începutul 

mântuirii noastre, aşa cum se cântă în troparul: „Astăzi este începutul 
mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu al 
Fecioarei Se face şi Gavriil harul îl binevesteşte”. Însăşi Evanghelia 
Sfântului Luca Apostolul, care s-a citit la Sfânta Liturghie, ne arată că 
Preacurata Fecioară Maria a primit vestea cea bună de la Arhanghelul 
Gavriil că ea va naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. 

Trebuie să înţelegem de la început că toate cele istorisite de Sfântul 
Evanghelist Luca sunt povestite chiar de Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu. Atât Sfântul Evanghelist Matei, cât şi Sfântul Evanghelist Luca 
au cunoscut aceste taine din descoperire dumnezeiască, dar şi din cele 
istorisite de Maica Domnului. Aşadar, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, 
care a trăit în timpul scrierii Evangheliilor după Matei şi Luca, a arătat ce şi 
cât trebuie să se spună despre această mare taină a omenirii. 

Sfântul Evanghelist Luca vorbeşte, la începutul Evangheliei rostite la 
Sfânta Liturghie, despre felul zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul de către 
Sfânta Elisabeta. Această aşezare sau precizare a Sfântului Evanghelist Luca 
are scopul de a arăta că puterea lui Dumnezeu se săvârşeşte acolo unde, din 
punct de vedere uman, totul este imposibil de realizat şi de neaşteptat. „La 
Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Luca 1, 37), spunea Arhanghelul 
Gavriil. 

În felul acesta, Sfânta Elisabeta primeşte vestea naşterii fiului său, 
Ioan, deşi era înaintată în vârstă. Ea depăşise momentul biologic al naşterii 
unui prunc, încât zămislirea naturală trece pe un plan divin, dumnezeiesc. 
Sfântul Evanghelist vrea să arate că aceste lucruri sunt în planul lui 
Dumnezeu, gândite de înţelepciunea cea mai presus de fire a Preasfintei 
Treimi, înainte de crearea lumii. 

Aşa cum toate cele împlinite în Sfânta Scriptură, pentru mântuirea 
                         
1 Rostită cu ocazia împlinirii a 7 ani de la activarea Sfintei Episcopii a Slatinei şi 
Romanaţilor. 
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noastră, sunt rânduite de Dumnezeu în planul Său cel veşnic, tot astfel şi 
Preacurata Fecioară a fost aleasă a fi Maica Fiului lui Dumnezeu înainte de 
facerea lumii. 

Am putea spune că, având în vedere faptul că Maica Domnului a 
născut pe Cel Care este Fiul Tatălui, Creatorul cerului şi al pământului, ea a 
fost dintru început cea pentru care lumea s-a făcut − pământul, cerul, şi 
cetele cereşti, fiind mai presus decât toată făptura, ca una care a dat trup 
Celui fără de trup. Astfel, ea a dat naştere Celui Care este veşnic, a devenit 
mamă Celui Care este născut din Tatăl fără de mamă şi din mamă fără de 
tată. 

Bineînţeles că gândirea noastră în această zi se îndreaptă spre 
venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, pentru că dialogul dintre Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu şi Arhanghelul Gavriil are ca finalitate cuvintele 
Preasfintei Născătoare: „Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38). În clipa 
aceea S-a întrupat Hristos, iar Cel Care S-a născut din Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu a unit cele două firi − dumnezeiască şi omenească – ca 
Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. 

Prin acestea, Sfântul Evanghelist Luca începe să ne lămurească că la 
Dumnezeu toate sunt cu putinţă şi că vremea aceasta, aşa cum o descrie 
Sfântul Apostol Pavel, este timpul cel ales de Dumnezeu, iconomie a plinirii 
vremilor şi momentul mult aşteptat de întreaga lume.  

Acesta este planul lui Dumnezeu pentru mântuirea întregului neam 
omenesc şi arătarea iubirii negrăite a lui Dumnezeu, Care „S-a deşertat pe 
Sine” (Filipeni 2, 7), adică S-a smerit, a acceptat să Se facă Fiul Omului, să 
Se facă asemenea nouă, cu slăbiciuni şi cu neputinţe, să ia povara greutăţilor 
noastre, păcatele noastre, să zdrobească moartea, să biruiască stricăciunea şi 
să învie din morţi pentru ca noi să avem viaţă veşnică. 

Chiar dacă Buna Vestire aparţine perioadei Postului Mare, „această 
zi pe care a făcut-o Domnul” (Psalm 117, 24) este o bucurie care apare, 
răsare şi apoi se amplifică, pentru ca de aici mintea noastră să se ridice la 
ceruri, în Împărăţia lui Dumnezeu. Cel Care Se naşte din Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu este Fiul Celui Atotputernic, Celui Preaînalt, 
Acela pe Care L-au arătat proorocii, L-au descoperit drepţii, L-au văzut în 
viziune mulţi sfinţi din Vechiul Testament şi, iată, că acum S-a arătat şi S-a 
născut din femeie, ca să vădească legătura dintre Maica Domnului şi 
strămoaşa noastră, Eva. 

Sfântul Apostol Pavel prezintă această îndoită înţelepciune. Pe de o 
parte Îl arată pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Adam cel nou, în comparaţie cu 
Adam cel vechi. În felul acesta, Maica Domnului este aceea pe care 
Dumnezeu a indicat-o ca fiind femeia din care Se va naşte Cel Care va 
zdrobi capul şarpelui: „duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între 
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sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa 
călcâiul” (Facere 3, 15).  

Iată încă un argument că praznicul Bunei Vestiri, aflat întotdeauna în 
Postul Mare, anticipează zdrobirea porţilor iadului şi Învierea. Deci, de 
astăzi ne gândim la ceea ce Maica Domnului a făcut pentru întreaga omenire 
− născând pe Mântuitorul Iisus Hristos −, precum şi la Hristos Dumnezeu, 
Care a sfărâmat puterea iadului, astfel încât ne vin în minte cuvintele 
Sfântului Ioan Evanghelistul: „…a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! 
Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta!” (Ioan 19, 26-27). Constatăm că toate 
aceste cuvinte sunt pline de semnificaţie, având în vedere rolul însemnat al 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în lucrarea mântuirii noastre. 

Întorcându-ne la cele spuse de către Sfântul Evanghelist Luca, 
vedem că, după ce prezintă zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul în 
pântecele Sfintei Elisabeta, deodată ne descrie o altă imagine – momentul 
întâlnirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu Arhanghelul Gavriil.  

Această lucrare se realizează într-un timp istoric, deoarece este 
foarte important ca Întruparea Mântuitorul Iisus Hristos să fie după legile 
lumii acesteia, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să Se facă personalitate istorică, 
Unul Care a venit în timpul pe care să-l sfinţească şi să-l umple cu prezenţa 
sa, ca trecere de la moarte la înviere.  

Deci, precum constatăm din cele prezentate de Sfântul Evanghelist, 
Domnul schimbă mişcarea timpului către veşnicie. Dacă înainte de venirea 
şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos timpul se derula, de data aceasta 
timpul tinde spre Împărăţia cerului. De aceea, Sfântul Arhanghel Gavriil 
precizează Preasfintei Născătoare de Dumnezeu că Acela Care Se va zămisli 
în pântecele ei va fi „mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul 
Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său” (Luca 1, 32). 

Toate aceste precizări au menirea de a arăta Preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu că ea este dintr-o dată înălţată de la cele de jos spre cele de 
sus, de la cele trecătoare spre cele veşnice, chiar dacă ceea ce se va petrece 
în pântecele ei va fi tot în istorie, în timp, însă va avea capacitatea 
cuprinderii întregului spaţiu creat, întregii creaţii în Cel Care va veni să se 
facă om pentru mântuirea noastră. 

Primele cuvinte ale Maicii Domnului sau, mai bine zis, primele 
simţiri sufleteşti, prima stare sufletească a sa este una de sfială. Când a auzit 
cuvintele Arhanghelului Gavriil: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, 
Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei” (Luca 1, 28), Maica 
Domnului s-a sfiit. Este pentru prima dată în istoria biblică a Vechiului şi 
Noului Testament când Arhanghelul Gavriil generează această stare 
sufletească şi trupească a unei persoane, numind-o pe Maica Domnului „cea 
plină de har” (Luca 1, 28), cuvinte care ne-o arată pe de o parte locaş al 
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Duhului Sfânt, iar pe de altă parte teoforă, având în sinea sa pe Dumnezeu. 
Mai înainte de Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Maica Domnului este fiica 
Tatălui ceresc, aleasă a fi mama Fiului Său. Această stare a sa este pregătită, 
atât prin generaţii succesive de oameni drepţi şi plăcuţi lui Dumnezeu, cât 
mai ales prin părinţii ei Ioachim şi Ana care i-au transmis această sfinţenie.  

Totuşi, şi ea este o plămadă sfântă şi binecuvântată, născută cu 
păcatul strămoşesc, aşa încât noi să înţelegem că nu este despărţită de noi 
întru nimic. Având luare din plămada noastră omenească, Maica Domnului 
mijloceşte cu îndrăzneală pentru noi, stând permanent în legătură cu noi, ca 
reprezentanta noastră în actul Întrupării Fiului lui Dumnezeu.  

Prin ceea ce a dăruit Mântuitorului Iisus Hristos, rămâne întotdeauna 
legată de El, aşa cum mama este legată întotdeauna de fiul ei, având trecere 
înaintea Lui, căci este mama care L-a zămislit în pântecele ei şi L-a născut, 
arătând o relaţie cu totul specială cu Mântuitorul Iisus Hristos.  

Aşadar, după ce momentul acesta al tulburării a trecut, Maica Domnului 
şi-a dat seama că ceea ce Arhanghelul Gavriil îi spusese este cu totul 
excepţional şi că ea, smerită şi ascultătoare, desăvârşită de Dumnezeu, nu poate 
să refuze actul Întrupării. Când Arhanghelul îi spune: „Duhul Sfânt Se va 
pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul 
Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35), pentru 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu aceste cuvinte sunt tulburătoare, mai 
presus de a gândi şi a accepta. Pentru că ea are pe Dumnezeu în sufletul ei, nu 
gândeşte la măreţia zămislirii Fiului dumnezeiesc şi nici nu se teme de această 
chemare sfântă, ci, dimpotrivă, întreabă: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu 
nu ştiu de bărbat?” (Luca 1, 34).  

Pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este importantă 
hotărârea de a rămâne fecioară pentru totdeauna. În sensul acesta ne putem 
întoarce la Eva cea dintâi, care înainte de căderea în păcat a fost fecioară, 
dar ascultând de glasul şarpelui, al satanei, a căzut în ispită şi în loc să nască 
spre viaţă a născut spre moarte. De aceea trebuia să fie aleasă Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu, care să nu mai fie înşelată de diavolul nici prin 
mândrie, nici prin închipuire, ci să fie smerită şi întru totul dăruită Tatălui 
ceresc, ca una „plină de har” (Luca 1, 28).  

Să nu credem că Maica Domnului a înţeles dintr-o dată felul 
zămislirii lui Dumnezeu, ci ea, care era „plină de har” (Luca 1, 28), a 
priceput mai bine decât oricine dintre oameni această lucrare. Însăşi 
Elisabeta adeverea: „Fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele 
spuse ei de la Domnul” (Luca 1, 45). Deci, credinţa este mai importantă şi 
mai presus de înţelegere, pentru că prin ea primim de la Dumnezeu ceea ce 
rânduieşte pentru noi, fără să le înţelegem pe toate. Tainele acestea sunt 
nepătrunse şi cu totul mai presus de înţelepciunea şi de gândirea omenească. 
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Singurul lucru pe care Maica Domnului şi l-a pus în minte şi i l-a repetat 
Arhanghelului a fost: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” 
(Luca 1, 34). Prin aceste cuvinte se arată că Maica Domnului nu acceptă, în 
niciun chip, ca să fie schimbată starea ei feciorelnică, starea ei de curăţenie 
sufletească. 

Cuvintele Arhanghelului Gavriil „la Dumnezeu nimic nu este cu 
neputinţă” (Luca 1, 37) o încredinţează pe Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu că este posibil să fie şi mamă şi fecioară, argumentându-i tot cu 
un lucru la fel de suprafiresc: „Iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu 
la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă” 
(Luca 1, 36). Este adevărat că această comparaţie are ceva diminuat faţă de 
ceea ce se petrece în pântecele Fecioarei, întrucât la Elisabeta este vorba 
despre o naştere la bătrâneţe, despre o imposibilitate biologică de a zămisli 
şi despre faptul că Dumnezeu conlucrează cu o persoană înaintată în vârstă. 
La Preasfânta Născătoare de Dumnezeu problema biologică este şi mai 
presus de mintea omenească, pentru că nu mai are participarea celor două 
elemente, bărbat şi femeie, la zămislirea unui copil. De data aceasta 
zămislirea este de la Duhul Sfânt. Cel Preaînalt participă la realizarea 
trupului Mântuitorului Iisus Hristos în Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 
care, spre deosebire de Elisabeta, nu este o persoană în vârstă.  

Lăsând lucruri mult mai înalte de înţelegerea omenească, ne 
întoarcem la cuvintele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu: „Iată roaba 
Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38). Libertatea şi, în acelaşi 
timp, voinţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu au fost respectate şi 
preţuite de Dumnezeu Tatăl, pentru că Maica Domnului chiar dacă s-a 
născut cu păcatul strămoşesc în ea păcatul n-a lucrat nicidecum, nici măcar 
în gând. Pentru că Maica Domnului a fost cu totul dăruită lui Dumnezeu, şi 
cu mintea şi cu sufletul, ea a păstrat aceste daruri dumnezeieşti − al trupului 
şi al sufletului cu totul preacurat. 

Aşadar, Maica Domnului devine cu adevărat aleasă dintre toate 
neamurile şi, chiar dacă s-a născut într-un popor şi într-o familie, ea devine 
maica popoarelor şi a familiilor, adică a tuturor oamenilor. Însuşi Fiul ei a 
arătat-o mamă a Sfântului Ioan Evanghelistul şi mamă a noastră, a tuturor, 
fiind imaginea Bisericii care permanent se roagă pentru noi şi ne naşte, sau, 
mai bine zis, participă la naşterea noastră sufletească prin Taina Sfântului 
Botez şi ne împărtăşeşte din harul ei binecuvântat. 

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu nu pierde din harul pe care l-a 
dobândit, ci ne împărtăşeşte din darurile sale cele bogate, care izvorăsc din 
harul Mântuitorului Iisus Hristos. Acestea se revarsă peste noi prin firea 
umană, luată din pântecele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. 

Aşadar, sărbătoarea de astăzi este Buna Vestire, după cuvântul 
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grecesc „evanghelio”. Buna Vestire este Evanghelia, sărbătoarea vestirii 
celei mari a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, adică a Întrupării, prin 
care ea a devenit pentru noi mamă şi fecioară, mijlocitoare şi permanent 
rugătoare înaintea Tatălui Ceresc.  

Cântarea liturgică ne încredinţează că Maica Domnului, întru 
adormirea ei, nu ne lasă orfani. Ori de câte ori Îl privim pe Mântuitorul Iisus 
Hristos vedem nevăzut trupul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, din care 
şi-a luat alcătuirea aceasta omenească.  

Prin urmare, rugăciunile Maicii Domnului pentru noi sunt permanent 
ascultate şi permanent primite. Iar dacă avem o solitoare atât de mare în 
ceruri suntem cu adevărat fericiţi că Maica lui Dumnezeu este şi Mama 
noastră, mijlocitoarea noastră „cea mai cinstită decât heruvimii şi mai 
slăvită fără de asemănare decât serafimii”. 

În ziua de astăzi, multe sunt cugetările noastre. Dar pentru a înţelege 
rolul Maicii Domnului rămânem totuşi la cele spuse de către Sfântul 
Evanghelist Luca, şi anume că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cea 
smerită s-a lăsat întru totul în voia Dumnezeului cel viu. Astfel, prin ea 
învăţăm smerenia, ascultarea, dăruirea totală lui Dumnezeu, încât atât noi 
înşine cât şi părinţii, fraţii şi surorile noastre să poată naşte pe Mântuitorul 
Hristos în suflete.  

Bunul Dumnezeu să facă Postul, în care suntem până la Paşti, 
aducător de multe roade duhovniceşti şi Maica Preasfântă care mijloceşte 
permanent pentru noi să ne fie ocrotitoare, ajutătoare şi binefăcătoare. 

Aşadar, la şapte ani de la activarea acestei Sfinte Episcopii a Slatinei 
şi Romanaţilor, urăm Preasfinţitului Părinte Sebastian păstorire îndelungată, 
pace, mult spor în via Domnului şi ajutor pentru această turmă 
binecuvântată pe calea mântuirii şi a vieţii veşnice. Amin!” 
 

Î.P.S. Acad. Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA2 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei 

 

                         
2 Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova. 
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Părintele profesor Sebastian Barbu-Bucur  
a plecat la Domnul (1930-2015) 

 
 

A trecut la cele veşnice miercuri, 1 aprilie 2015, părintele arhidiacon prof. 
univ. dr. Sebastian Barbu-Bucur, renumit muzicolog, compozitor şi 
profesor, neostenit slujitor al muzicii bisericeşti de tradiţie bizantină din 
România. 

Născut pe meleaguri prahovene, la 6 februarie 1930, a fost atras de 
timpuriu de muzică, iar la vârsta de 11 ani, era deja elev la Şcoala de 
cântăreţi bisericeşti de la mănăstirea Căldăruşani. A urmat apoi cursurile 
Seminarului Teologic de la Neamţ şi a îmbrăcat haina monahală în 1950, la 
mănăstirea Cheia. A urmat Institutul Teologic din Bucureşti (1957), iar mai 
târziu şi-a desăvârşit pregătirea muzicologică la Cluj, prin studiile doctorale, 
îndrumat fiind de profesorul Romeo Ghircoiaşiu.  

Valoarea activităţii sale didactice şi de cercetare a fost recunoscută 
prin acordarea Premiilor UCMR (1981, 1986, 1987, 1992, 2000), a 
Premiului Academiei Române (1983), a diplomei „Acra Evareskeia” la 
absolvirea Conservatorului macedonean din Tessalonic (1986) şi înaltului 
titlu academic Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova (2001) şi 
al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca, în anul 2005. 
În 1998 şi în 2008 i s-a conferit cea mai înaltă distincţie pentru clerici: 
Crucea Patriarhală.  

Părintele profesor Sebastian Barbu-Bucur a lăsat în urmă o 
bibliografie vastă. A tradus opera lui Filothei sin Agăi Jipei, autorul celui 
mai vechi manuscris muzical liturgic (1713), şi a realizat primul catalog al 
manuscriselor muzicale româneşti din Sfântul Munte Athos. A compus şi 
tipărit numeroase cântări psaltice şi slujbele multor sfinţi români pe care le-a 
publicat în broşuri, iar apoi adunate în trei volume, la Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune Ortodoxă: volumele 1 şi 2 în anul 2013 şi volumul 3 în 
anul 2014. Studiile, articolele, compoziţiile şi volumele cu reeditări ale unor 
colecţii de cântări bisericeşti reprezintă o adevărată zestre din care se 
împărtăşesc studenţii, doctoranzii, cercetătorii şi ucenicii. 

Fidel tradiţiei muzicale în care s-a format, Părintele Sebastian şi-a 
împropriat şi continuat metoda cea mai eficace de însuşire şi predare a 
muzicii psaltice, aceea izvorâtă din relaţia maestru-ucenic, deprinsă în 
leagănul mănăstirilor Căldăruşani şi Cheia, apoi Neamţu şi Plumbuita, unde 
a şi predat, o perioadă, meşteşugul artei cântului psaltic de tradiţie bizantină. 

Ancorat în această tradiţie milenară şi consecvent concepţiei sale: 
„este foarte important nu doar să fii psalt, ci să-i faci pe alţii să cânte 
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psaltică”, maestrul şi-a împlinit vocaţia îndrumând de-a lungul timpului 
numeroşi studenţi, actualmente interpreţi de excepţie ai muzicii psaltice, 
profesori, muzicologi sau bizantinologi, din diverse regiuni ale ţării. 

Complexitatea personalităţii sale muzicale ni-l arată pe Profesorul 
Sebastian Barbu-Bucur ca un maestru desăvârşit, care nu numai îi învăţa pe 
ucenici să cânte muzica psaltică, ci, mai mult, îi învaţă să intre în tainele 
descifrării manuscriselor şi să compună, la rândul lor, imne după canoanele 
de compoziţie, îndemnându-i prin cuvintele Scripturii: „Cântaţi Domnului 
cântare nouă.”(Is. 42, 10; Ps. 32, 3; Apoc. 5, 9). 

 Această activitate complexă nu putea fi realizată decât în cadrul 
unei secţii de muzică bizantină pe care, cu mari eforturi, Părintele Profesor a 
reînfiinţat-o în 1990, în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din 
Bucureşti şi a formaţiei de muzică bizantină Psalmodia. În parcurgerea 
anevoiosului drum care i se deschidea în faţă, Părintele profesor a ştiut 
mereu Calea... şi-a format doi ucenici care sintetizează prin activitatea lor 
două din multiplele laturi ale complexei personalităţii a maestrului – cea 
interpretativă şi cea muzicologică – Arhidiaconul lect. dr. Gabriel 
Constantin Oprea şi conf univ. dr. Nicolae Gheorghiţă.  

În inerentele greutăţi şi lupte pentru propăşirea muzicii psaltice în 
cadrul secţiei de muzică bizantină a Universităţii Naţionale de Muzică, 
braţele întinse ale maestrului, ca şi braţele lui Moise întinse, odinioară, în 
războiul cu amaleciţii, au fost susţinute de cei doi ucenici, împreună reuşind 
să depăşească toate greutăţile. 

De aceea părintele profesor poate fi numit un adevărat Moise al 
muzicii psaltice şi al bizantinologiei româneşti. 

La trecerea sa în veşnicie ne rugăm ca studenţii – adevăraţi ucenici – 
să fie prin activitatea lor tot atâtea braţe întinse ale maestrului în şcoli, 
seminarii şi facultăţi, lucrând la dăinuirea şi proiectarea în veşnicie a muzicii 
româneşti de tradiţie bizantină. 

Slujba de prohodire a avut loc în biserica mănăstirii prahovene 
Cheia, mănăstirea sa de metanie. Aici, sute de credincioşi, profesori, 
ucenici, studenţi, au venit pentru a-şi lua bun rămas de la cel care le-a fost 
părinte, profesor, mentor şi apropiat. Vineri, 3 aprilie, delegatul 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfinţitul Părinte Timotei, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Înaltpreasfinţitul Părinte 
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au slujit la căpătâiul catafalcului, 
înconjuraţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi ucenici ai părintelui. La 
finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Timotei a dat citire mesajului 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în care a evocat personalitatea şi 
opera marelui profesor. Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, ucenic al 
Părintelui Sebastian, a rostit un emoţionant necrolog în care a evocat 
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personalitatea marelui profesor, numindu-l „patriarhul muzicii psaltice 
româneşti”. 

De asemenea, au rostit scurte cuvântări şi conf. dr. Nicolae 
Gheorghiţă, de la Academia Naţională de Muzică din Bucureşti; prof. dr. 
Elena Chircev, de la Universitatea de Muzică «Gheorghe Dima» din Cluj; 
pr. conf. dr. Ion Isăroiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti; 
compozitorul Alexandru Bădulescu; pr. Mihai Stavără, de la Biserica 
«Acoperământul Maicii Domnului» - Titan, Bucureşti; arhim. Clement 
Haralam, marele eclesiarh al Catedralei Patriarhale şi arhid. lect. dr. Adrian 
Maziliţa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. 

Părintele profesor a fost înmormântat în cimitirul monahal al 
Mănăstirii Cheia. 

 
Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii, iar pomenirea sa să fie veşnică 

din neam în neam. 
 

Arhid. Lect. Univ. Dr. ADRIAN MAZILIŢA 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
 

Secretariatul de Stat pentru Culte, Statul şi cultele religioase,  
Ed. Litera, Bucureşti, 2014, 156 p. 

 
În anul 2014 apărea la Editura Litera din Bucureşti o lucrare aşteptată atât 
de mediile religioase, cât şi de cele laice: Statul şi cultele religioase. Nevoia 
unei astfel de cărţi se simţea de mult şi s-a accentuat în lumina ultimelor 
evenimente de la finalul anului trecut şi de la începutul lui 2015: problemele 
ridicate de predarea orei de Religie în învăţământul preuniversitar, diferitele 
proiecte de lege propuse spre dezbatere în Parlamentul României, discuţiile 
publice în jurul finanţării cultelor religoase şi, mai ales, cele cu privire la 
importanţa şi locul pe care religia îl mai ocupă în vieţilor românilor. 
Lucrarea editată de Secretariatul de Stat pentru Culte vine cu lămuri 
necesare şi pertinente în discuţiile care de multe ori pornesc de la 
neînţelegeri sau sunt rău intenţionate, bazându-se pe mituri, pe neadevăruri, 
pe răutăţi şi, nu de puţine ori, pe dorinţa unora de a ataca, cu orice preţ şi în 
orice condiţii, valori de sute şi mii de ani. 

Volumul de faţă reprezintă, aşa cum se specifică în Introducere, „o 
privire de ansamblu a Secretariatului de Stat pentru Culte asupra unor 
probleme aflate în dezbatere, probleme care privesc statutul religiei în 
societate şi cu deosebire cel al cultelor religioase recunoscute de statul 
român. Chestiunea raportului Statului cu acestea din urmă, în special cu 
Biserica Ortodoxă Română, a intrat în atenţia unor persoane publice, 
politicieni, precum şi a presei. Vrem să asigurăm, prin ceea ce facem, 
inclusiv prin publicarea lucrării de faţă, o dezbatere echilibrată, care să se 
bazeze pe date concrete, pe prevederile legilor în vigoare, dar şi pe 
cunoaşterea evoluţiei istorice a raporturilor dintre stat şi culte în ţara noastră. 
Este vorba aici de elemente constitutive ale identităţii naţionale, a căror 
complexitate necesită o abordare obiectivă, ca o condiţie obligatorie pentru 
o dezbatere civilizată, bazată pe argumente” (p. 5). Deşi aceste deziterate 
pretind că le au toţi, dezbaterile echilibrate nu au apărut, cei implicaţi (mai 
mult sau mai puţin intenţionat) în discuţii (adesea conflinctuale) nefiind la zi 
(nevoind să fie) cu informaţiile pe care acest volum le prezintă în mod 
obiectiv. Spiritul critic întârzie să apară, iar cei ce iau cuvântul şi îşi exprimă 
păreri (adesea subiective) sunt conduşi de patimi vechi, adevărate neguri ale 
trecutului. Pe nimeni nu mai interesează obiectivitatea, toate lumea 
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pricepându-se la toate. Nu ştim dacă lucrarea a trecut neobservată sau a fost 
neglijată intenţionat, însă nu putem să nu ne gândim că, dacă ar fi fost 
cercetată cu un minim de atenţie, discuţiile ar fi fost mult mai productive şi 
ar fi oferit soluţii problemelor actuale (întrebarea rămâne însă: se vrea acest 
lucru?). 

Publicul are în faţă un volum realizat de Secretariatul de Stat pentru 
Culte în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, cu Autoritatea 
Naţională pentru Retrocedarea Proprietăţilor, având şi sprijinul ambasadelor 
României în ţările Uniunii Europene, adică toţi factorii care pot pune la 
dispoziţie date concrete şi actuale asupra raportului dintre Stat şi cultele 
religioase în România sec. XXI, date necesare atât decidenţilor politici, 
funcţionarilor administraţiei publice şi reprezentanţilor cultelor religioase, 
cât şi oricărui cetăţean, mai mult sau mai puţin declarat credincios, care vrea 
să cerceteze (obiectiv şi neutru) asupra unei probleme de interes naţional, 
aşa cum este religia. Cartea are la bază legile în vigoare în România care 
tratează cultele religioase, în principal Legea nr. 489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor. În acelaşi timp, sunt prezentate şi 
alte sisteme europene care tratează raportul dintre stat şi cultele religioase. 

Volumul de faţă continuă publicaţiile anterioare ale Secretaritului de 
Stat pentru Culte, între care se evidenţiează documentul privind viaţa 
religioasă în România, apărut în mai multe ediţii (în limba română: 1993, 
1999, 2005 şi 2008; în limba engleză: 1999 şi 2005). Pornind de la acesta, 
volumul din anul 2014 „este destinat în primul rând decidenţilor politici şi 
reprezentanţilor instituţiilor statului. Ca atare, accentul cade pe explicarea 
rolului şi contribuţiei Secretariatului de Stat pentru Culte în construirea şi 
administrarea raporturilor dintre stat şi culte în România” (p. 7). 

Împărţită în şapte capitole, volumul este precedat de o Introducere 
semnată de Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte, Anexe (Situaţia 
sumelor alocate de la Bugetul de Stat pentru salarizarea personalului din 
unităţile de cult şi ajutoare financiare pentru construcţii, reparaţii lăcaşuri 
de cult sau alte acţiuni desfăşurate de culte în perioada 1990-2013; 
Distribuţia fondurilor pentru salarii, pe culte, în anii 2009-2013; Numărul 
de posturi pentru care se alocă contribuţii de la bugetul de stat la 
salarizare, în proporţie de 65%, respectiv 80% (unităţile cu venituri mici): 
distribuţia pe culte, 2009-2013) şi Bibliografie, ce cuprinde cele mai 
importante surse în domeniu. 

În Capitolul 1 (pp. 9-13) se răspunde la întrebarea Ce este 
Secretariatul de Stat pentru Culte?: „SSC este un organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea Primului-Ministru, prin cancelaria acestuia”  
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p. 9), precum şi la altele ce ţin de obiectivele Secretariatului, de conducerea 
instituţiei, de sursele de finanţare şi atribuţiile acestuia. 

În Capitolul 2 (pp. 15-24), Istoria Secretariatului de Stat pentru 
Culte, se face o incursiune în istoria acestei instituţii, începând cu anii 1831 
(în Ţara Românească) şi 1844 (în Moldova), date în care au luat fiinţă 
structuri premergătoare Secretariatului. Anul 1862 rămâne cel în care a luat 
fiinţă Ministerul unic al Cultelor şi Intsrucţiunii Publice, instituţie care şi-a 
schimbat denumirea de-a lungul timpului: Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice, Ministerul Cultelor şi Artelor, Departamentul Cultelor, 
Ministerul Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Culturii şi 
Cultelor. Între cei care au condus această instituţie se găsesc nume ale 
culturii şi vieţii noastre publice: V.A. Urechia, Alexandru Odobescu, 
Dimitrie Bolintineanu, C.A. Rosetti, Titu Maiorescu, Vasile Conta, Take 
Ionescu, Spiru Haret, Dimitrie A. Sturdza, I.G. Duca, P.P. Carp, Ion C. 
Brătianu, Simion Mehedinţi, Octavian Goga, P.P. Negulescu, Vasile Goldiş, 
Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti, episcopul academician Nicolae Colan, Ion 
Nistor, Constantin Giurescu, Ion Petrovici, Gheorghe Nenciu, Dumitru 
Dogaru, Nicolae Stoicescu, Gheorghe Vlăduţescu, Răzvan Teodorescu. 

În prezent, „viziunea Secretariatului de Stat pentru Culte privind 
rolul cultelor în viaţa societăţii este articulată cel mai clar în Legea nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, dar 
eşemente ale sale sunt exprimate şi în acte normative în vigoare” (p. 22). 
Viziune este centrată pe libertatea religioasă, instituţia garantând drepturile 
şi libertăţile individuale, având ca parteneri cultele şi asociaţiile religioase 
recunoscute de Stat. Această perspectivă este puternic ancorată în realităţile 
actuale ale societăţii româneşti, Secretariatul promovând „un model de 
relaţie stat-culte flexibil, menit să spijine şi să pună în valoare cât mai bine 
contribuţia comunităţilor religioase la viaţa socială” (p. 23). Colaborarea 
dintre Stat şi culte este necasară în diverse domenii, aşa cum sunt cel 
educaţional, social, cultural, fiind un model ce îmbină cerinţele europene cu 
nevoile societăţii româneşti actuale. 

Capitolul 3 (pp. 25-35), Evoluţia structurii confesionale din 
România, tratează, din punct de vedere istoric şi demografic, evoluţia 
confesiunilor din România în perioada modernă şi contemporană. Alături de 
explicaţiile necesare unui asemenea demers, sunt prezentate tabele ce arată 
Structura confesională a populaţiei în perioada 1859-1912, Numărul 
lăcaşurilor de cult pe religie şi dimensiunea comunităţilor religioase la 
1859, Populaţia urbană după religie, în procente, la 1899, la nivel naţional 
şi pe provincii, Rezultatele recensămintelor realizate de administraţia 
habsburgică, Rezultatele recensămintelor realizate de administraţia 
maghiară, Structura populaţiei după religie în anul 1930, Structura 
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confesională a noilor provincii româneşti (cumulat), pe religii, Structura 
confesională a României, potrivit rezultatelor recensămintelor din perioada 
postcomunistă.  

În Capitolul 4 (pp. 37-51), Care este relaţia dintre stat şi cultele 
religioase în context european?, sunt prezentate modele ale raportului dintre 
Stat şi cultele religioase în diferite ţări din Uniunea Europeană. În Europa 
există trei mari modele: (1) regimuri de separare netă între stat şi instituţiile 
religioase (Franţa, cu excepţiile Alsacia, Mosella şi Departamentele de peste 
mări, Olanda, Portugalia, Irlanda). Aceste state nu acordă finanţare directă 
comunităţilor religioase; (2) regimuri cu o Biserică de stat sau dominantă 
din punct de vedere constituţional-juridic (Danemarca, Finlanda, Grecia, 
Malta, Marea Britanie, Norvegia şi Suedia). Una sau mai multe confesiuni 
au statut special şi sunt parţial integrate în administraţia publică; (3) 
regimuri de recunoaştere a unor culte, acestea fiind regimuri de cooperare 
sau parteneriat între stat şi culte (Belgia, Germania, Italia, Luxenburg, 
Spania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia etc.). Statul recunoaşte 
activităţile acestor culte şi le susţine financiar în mod direct sau indirect (p. 
39). În funcţie de aceste modele este structurată şi educaţia religioasă, 
prezentă în majoritatea ţărilor în sistemul public de învăţământ obligatoriu. 
În acest context se vorbeşte despre modelul românesc al raportului dintre 
Stat şi cultele religioase, cu particularităţi determinate de contextul specific 
al societăţii româneşti, de istoria şi nivelul înalt de religiozitate din ţara 
noastră. Astfel, la noi „a fost preferat un regim de neutralitate pozitivă, de 
cooperare între culte şi stat, caracterizat printr-o combinaţie elaborată de 
forme de finanţare directă şi indirectă a cultelor” (p. 50). 

Unul dintre cele mai importante capitole ale cărţii abordează Teme 
aflate în dezbatere publică (pp. 53-88). La 4 septembrie 2013, Secretariatul 
de Stat pentru Culte a organizat o dezbatere la care au fost invitaţi 
reprezentanţii Comisiei de Revizuire a Constituţiei din Parlamentul 
României şi reprezentaţi ai cultelor recunoscute de statul român. Toate 
problemele şi propunerile au fost înainte Parlamentului României, acţiune ce 
face parte din procesul de revizuire a Constituţiei. Între cele mai des 
întâlnite întrebări la care răspunde Secretariatul de Stat pentru Culte se 
numără: De ce şi cum spijină financiar statul român cultele religioase? 
(„Toate regimurile politice româneşti, de la întemeierea statului român 
modern şi până în prezent, au prevăzut forme de susţinere financiară a 
activităţilor cultelor religioase (...), statul român garantează respectarea 
autonomiei cultelor şi îşi asumă necesitatea cooperării cu diferitele culte 
religioase, recunoscându-le acestora rolul spiritual, educaţional, social-
caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul de factori ai 
păcii sociale (...). Respectând principiul neutralităţii religioase şi pe cel al 
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egalităţii cultelor în faţa legii, statul român înţelege să sprijine cultele 
proporţional cu numărul de credincioşi ai fiecăruia”, pp. 54-55); De ce 
sprijină statul român construirea Catedralei Patriarhale? („Finanţarea 
construcţiei Catedralei Patriarhale din Bucureşti este o obligaţie asumată de 
statul român în urmă cu mai bine de un secol, dar care a rămas multă vreme 
neonorată (...). Motivele pentru care statul român consideră necesară 
sprijinirea financiară a construcţiei noii catedrale nu sunt doar de ordin 
istoric, ci ţin seama şi de necesităţile actuale de ordin simbolic, cât şi de 
ordin practic”, pp. 63-63); Cum şi de ce se studiază disciplina Religie în 
şcolile publice? („Statul român asigură libertatea învăţământului religios 
potrivit cerinţelor specifice fiecăruia dintre cele 18 culte recunoscte”, p. 65); 
Care este stadiul retrocedării către culte a proprietăţilor bisericeşti 
confiscate de regimul comunist de la cultele religioase din România? 
(„Odată cu prăbuşirea regimurilor totalitare în anul 1989 şi instaurarea 
noilor democraţii în fostele state socialiste europene, liberalizarea regimului 
juridic al propietăţii s-a impus de la sine, laolaltă cu celelalte drepturi şi 
libertăţi civile, politice, economice şi sociale recâştigate de cetăţeni”, p. 67); 
Care este rolul Secretariatului de Stat pentru Culte în sprijinirea cetăţenilor 
români din afara graniţelor? („Pe lângă sprijinul salarial acordat preoţilor 
care slujesc la comunităţile bisericeşti româneşti din afara graniţelor, 
Secretariatul de Stat pentru Culte mai poate aloca anual sume din bugetul 
destinat construcţiei şi reparării lăcaşurilor de cult pentru susţinerea 
construirii sau achiziţionării unor biserici pentru comunităţile româneşti din 
afara graniţelor. Secretariatul de Stat pentru Culte se mai implică totodată în 
eforturile de sprijinire şi promovare a drepturilor românilor de peste hotare 
la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale şi a libertăţii religioase”, p. 82). 

Capitolul 6 (pp. 89-113), Cultele şi asociaţiile religioase, prezintă 
cele 18 culte religioase recunoscute de Statul român: Biserica Ortodoxă 
Română (cu Vicariatul Ortodox Ucrainean), Episcopia Ortodoxă Sârbă de 
Timişoara, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, 
Greco-Catolică (cu Ordinariatul Armeano-Catolic), Arhiepiscopia Bisericii 
Armene, Biserica Creştină Rusă de Rit Vechi din România, Biserica 
Reformată din România (Calvină), Biserica Evanghelică de Confesiune 
Augustană din România, Biserica Evanghelică Lutherană din România, 
Biserica Unitariană din Transilvania, Unuinea Bisericilor Creştine Baptiste 
din România, Biserica Creştină după Evanghelie din România – Uniunea 
Bisericilor Creştine după Evanghelie din România, Biserica Evanghelică 
Română, Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din 
România, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România, Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, Cultul Musulman, 
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Organizaţia Religioasă Martorii lui Iehova. În ultimul timp, mai multe 
Asociaţii religioase au fost recunoscute în România. 

În Capitolul 7 (pp. 115-149), Legislaţie cu incidenţă în zona 
politicilor religioase, sunt cuprinse principalele legi din România şi din 
Uniunea Europeană care se referă la viaţa religioasă: Tratatul de la 
Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (extras), Constituţia 
României (extrase), Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor cu modificările ulterioare (OUG 
nr. 44/2012), Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice (extras), Ordonanţa Guvernului nr. 
82 din 30 august 2001 (republicată) privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, Ordonanţa de Urgenţă nr. 19 din 17 martie 2005 privind 
realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, 
Hotărârea Guvernului nr. 44 din 13 februarie 2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte. 

După această scurtă inscursiune în volumul publicat în anul 2014, 
rămâne de văzut şi analizat care este impactul pe care o astfel de lucrare (de 
pionerat) îl are în viaţa publică din România. Prezentarea obiectivă şi 
transparentă a acestor date ar trebui să conducă la dezbateri la care 
participanţii să fie mai bine informaţi (dacă vor), astfel încât probleme de 
interes naţional (aşa cum a  fost cea referitoare la predarea orei de Religie în 
şcolile publice din România) să găsească soluţii care să fie în favoarea 
tuturor cetăţenilor acestei ţări (fie că sunt majoritari sau minoritari).  

 
(Pr. Lect. Univ. Dr. ADRIAN BOLDIŞOR1) 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Prof. Dr. IORGU D. IVAN, Bunurile bisericeşti în primele 
şase secole. Situaţia lor juridică şi canonică (teză de doctorat), 

Ed. Basilica, Bucureşti, 2014, 279 p. 
 

OMAGIU ADUS UNUI ERUDIT CANONIST  
ORTODOX ROMÂN LAIC 

 
Este o bucurie, o motivaţie în plus, dar şi o responsabilitate pentru orice 
canonist al Bisericii noastre atunci când vede revalorizarea prin aducerea la 
lumină a operelor teologico-canonice şi juridice ale celor mai erudiţi 
canonişti ortodocşi români, fiind un semn de recunoştinţă şi un omagiu 
îndreptăţit adus acestor corifei, dascăli şi personalităţi de prim rang ai 
Teologiei româneşti. 

În anul 2014, la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române a văzut 
lumina tiparului teza de doctorat în Drept canonic a eruditului canonist 
ortodox român laic, a vrednicului de pomenire Profesor Univ. Dr. Iorgu D. 
Ivan, pe care o publicase la Bucureşti, ca primă ediţie, în anul 1937 
(Bunurile bisericeşti în primele şase secole. Situaţia lor juridică şi 
canonică, Bucureşti, 1937, XVI+167 p.). Lucrarea apare cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Dr. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
fiind o ediţie îngrijită de Lect. Dr. George Grigoriţă (Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, Bucureşti) şi Drd. Daniel Grigore Filimon. 

Canonistul Iorgu Ivan a fost omagiat, cu prilejul împlinirii a 115 ani 
de la naşterea sa, printr-un Simpozion internaţional, Bunurile Bisericii, ieri 
şi astăzi, organizat în noiembrie 2014, de Patriarhia Română, la Mănăstirea 
Caraiman. Cu acest prilej a fost prezentată lucrarea de faţă (Bunurile 
bisericeşti în primele şase secole. Situaţia lor juridică şi canonică, Ed. 
Basilica, Bucureşti, 2014, 279 p.), fiind omagiată şi personalitatea marelui 
Profesor şi canonist Iorgu D. Ivan de către teologi şi canonişti actuali. 

Doresc să aduc aici un omagiu autorului, canonistului Iorgu Ivan, 
atât prin prezentarea tezei sale de doctorat, dar şi prin aducerea în actualitate 
a vieţii şi a activităţii sale, pe scurt, aşa cum se prezintă în Nota editorilor 
publicată în lucrare (p. 9-20). 

Canonistul Iorgu Ivan (1899-2001) s-a născut pe 9 noiembrie 1899 
în fostul judeţ Romanaţi (actualul judeţ Olt), comuna Gostavăţu.1 După 
şcoala primară, urmată în satul natal (1907-1912), s-a înscris şi a absolvit 

                         
1 Pentru mai multe detalii, a se vedea † TEOCTIST, Pe treptele slujirii creştine, vol. XII, 
Bucureşti, 2002, p. 206-207; M. PĂCURARIU, „Profesorul dr. Iorgu Ivan la 100 de ani”, 
în: Revista Teologică 4 (1999), p. 136-142; N. NECULA, „Aniversarea domnului profesor dr. 
Iorgu D. Ivan la împlinirea vârstei de 85 de ani”, în: Studii Teologice 9-10 (1984), p. 728-744.      
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Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1921). După 
studiile seminariale, a urmat Facultatea de Teologie din Bucureşti, pe care a 
absolvit-o în anul 1927. Reuşind examenul de diferenţă de liceu şi de 
bacalaureat în anul 1922 la Liceul „Ioniţă Asan” din Caracal, Iorgu Ivan s-a 
înscris şi a urmat cursurile la Facultăţile de Drept şi de Filosofie ale 
Universităţii din Bucureşti, absolvind cu licenţă Facultatea de Drept în anul 
1926. Făcând eforturi pentru a se întreţine, s-a angajat pe un post de cântăreţ 
bisericesc la Biserica „Spirea Nouă” din Bucureşti (1921-1938, cu 
întreruperi), perioadă în care a reuşit să fie încadrat şi cancelar la Ministerul 
Afacerilor Externe (din 1926), dar şi ca avocat în Baroul Ilfov (din 1927). 

După absolvirea Facultăţii de Teologie (1927), la recomandarea 
Prof. Ioan Mihălcescu şi a Prof. Dimitrie Boroianu (1865-1951, profesor de 
Drept canonic), a obţinut o bursă de studii la Paris pentru a se specializa în 
Drept canonic în vederea ocupării catedrei de la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti. Astfel, a urmat cursurile Facultăţii de Drept canonic a Institutului 
Catolic din Paris (1927-1930), cursurile doctorale ale Facultăţii de Drept de 
la Sorbona, dar şi cursurile Şcolii practice de înalte studii, secţia Ştiinţe 
religioase. După cursurile de la Paris, Iorgu Ivan a funcţionat din 1930 ca 
profesor titular la catedra de ştiinţe religioase la Şcoala de cântăreţi 
bisericeşti, predând aici până în anul 1940. În această perioadă, din 1932, a 
primit o bursă a Universităţii din Bucureşti pentru a continua studiile de 
specialitate la Atena. 

Cariera universitară o începe în anul 1933, când, la recomandarea 
Consiliului profesoral şi cu susţinerea profesorului Boroianu, a devenit 
asistent universitar la catedra de Drept bisericesc a Facultăţii de Teologie 
din Bucureşti, mai întâi „onorariu”, iar apoi „bugetar” (din 1936). Astfel, a 
devenit asistentul renumitului profesor D. Boroianu, apoi al profesorului 
Lazăr Iacob (1884-1951), care a venit de la Cluj. 

În 1937 a susţinut teza de doctorat, Bunurile bisericeşti în primele 
şase secole. Situaţia lor juridică şi canonică, un important tratat de Drept 
canonic privind regimul juridic-canonic al bunurilor bisericeşti în primele 
şase secole, publicând atât teza de doctorat, cât şi alte studii în cursul acestui 
an. 

Pe lângă anumite demnităţi şi funcţii deţinute, precum director al 
cultelor (1941-1943) sau membru în comitetul de conducere al Institutului 
Biblic (1944-1949), Iorgu Ivan a devenit profesor titular al catedrei de Drept 
bisericesc la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (din 1949), unde a 
rămas ca profesor până la pensie, în anul 1970. În anul 1972 a fost chemat 
de către Preafericitul Părinte Patriarh Iustinian Marina să suplinească postul 
vacant de Drept canonic de la Institutul teologic universitar din Bucureşti, 
întrucât în 1972 se pensionase Părintele Profesor Liviu Stan, având 
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probleme de sănătate. Reputatul canonist, Prof. Iorgu Ivan a făcut parte şi 
din Comisia de editare a Colecţiei Părinţi şi scriitori bisericeşti (PSB), încă 
de când a fost înfiinţată de către Patriarhul Iustin Moisescu, fiind publicată 
în vol. 18 PSB traducerea adnotată a eruditului profesor, Sfântul Vasile cel 
Mare, Asceticele, reeditată în 2009. 

A avut numeroase responsabilităţi în viaţa Bisericii noastre, ca 
membru în organismele colegiale deliberative şi executive bisericeşti, la 
Sibiu şi Bucureşti, primind pentru întreaga activitate în slujba Bisericii 
Ortodoxe Române, de două ori, distincţia Crucea patriarhală pentru mireni, 
de la patriarhii Iustinian şi Iustin. 

Lucrarea de faţă, Bunurile bisericeşti în primele şase secole. Situaţia 
lor juridică şi canonică, Ed. Basilica, Bucureşti, 2014, 279 p., este un solid 
tratat juridico-canonic privind regimul juridic şi canonic al bunurilor 
bisericeşti în perioada cea mai importantă pentru Biserică, atunci când au 
apărut şi s-au consolidat principalele instituţii canonice. Este cu adevărat cel 
mai important tratat, nedepăşit până astăzi în Biserica noastră, privind acest 
capitol al Dreptului canonic ortodox, teza de doctorat a canonistului Iorgu 
Ivan fiind o lucrare ştiinţifică indispensabilă cercetării regimului juridic şi 
canonic al bunurilor bisericeşti, importantă în literatura de specialitate, în 
care se poate observa cu uşurinţă erudiţia autorului, din metodologia 
abordată, din vasta bibliografie (folosirea numeroaselor surse ale Dreptului 
canonic), dar şi din capacitatea de sinteză şi din spiritul critic istoric-
canonic. 

La textul original al tezei sale de doctorat, publicată în 1937, se 
adaugă la începutul lucrării o Notă a editorilor (p. 9-20) în care se prezintă 
viaţa şi activitatea autorului şi apoi Lista de lucrări publicate de Prof. Iorgu 
D. Ivan.2 

                         
2 Pentru uzul studenţilor şi pentru a veni în întâmpinarea eforturilor lor de cercetare 
ştiinţifică în cadrul seminariilor de Drept canonic de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii din Craiova, menţionăm şi noi aici câteva dintre numeroasele sale publicaţii: 
Bunurile bisericeşti în primele şase secole. Situaţia lor juridică şi canonică (teză de 
doctorat), Bucureşti, 1937, XVI+167 p.; „Vârsta hirotoniei clericilor”, în BOR 1-2 (1937), 
pp. 36-59 (şi extras, 26 p.); Demisia din preoţie. Studiu de Drept canonic, Bucureşti, 1937, 
48 p.; Recăsătorirea soţilor despărţiţi. Studiu de drept canonic, Bucureşti, 1937, 96 p.; 
Chestiuni de Drept bisericesc, Bucureşti, 1937, 40 p.; Câteva chestiuni în legătură cu 
Proiectul de Cod penal. Euthanasia, adulterul, bunele moravuri, Bucureşti, 1937, 16 p.; 
Recăsătorirea soţilor despărţiţi, Bucureşti, 1937; Opera canonică a Sfântului Vasile cel 
Mare şi importanţa ei pentru unitatea Bisericii, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980; „Biserica şi 
instituţia căsătoriei”, în ST 2 (1940), pp. 127-165 (şi extras); „Mitropolitul Veniamin 
Costachi în lumina canoanelor”, în BOR 1-3 (1947), pp. 81-96; „Justiţia nouă, organ al 
Societăţii de Ştiinţe Juridice”, în O 4 (1950), pp. 657-667; „Statutele de organizare ale 
cultelor religioase din România”, în ST 3-4 (1952), pp. 216-240; „Pravila Mare de-a lungul 
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Lucrarea propriu-zisă începe cu o Introducere a autorului în care 
subliniază necesitatea Bisericii de a poseda bunuri, dar şi dreptul Bisericii de 
a poseda averi (p. 31-46). După Introducere, canonistul Iorgu Ivan a 
structurat lucrarea sa în două mari părţi, prima având titlul: Situaţia bunurilor 
bisericeşti înainte de Constantin cel Mare (p. 47-140), iar a doua: Situaţia 
bunurilor bisericeşti de la Constantin cel Mare la Iustinian (p. 141-260). 

În Introducere, autorul ţine să pună în evidenţă importanţa şi 
necesitatea Bisericii de a poseda bunuri, dar şi dreptul de a poseda averi în 
virtutea recunoaşterii existenţei sale. Deşi la prima vedere Biserica poate fi 
asemănată cu alte societăţi omeneşti, sub aspectul ei de comunitate de 
oameni care cred în Hristos, legaţi prin legătura credinţei şi a dragostei, dar 
şi prin lucrarea harică a Sfintelor Taine în scopul dobândirii mântuirii, 
totuşi, în profunzime, Biserica este prin natura ei, prin scopul, organizarea şi 
funcţionarea ei mai presus de orice formă de organizare comunitară sau 
asociativă (p. 32). Deşi scopul Bisericii este mântuirea celor ce au aderat 
prin Botez la comuniunea de viaţă cu Hristos şi în Hristos, totuşi ea nu se 
                                                               
vremii”, în ST 9-10 (1952), pp. 580-609; „Abaterile papalităţii de la organizaţia canonică a 
Bisericii”, în O 4 (1954), pp. 475-506; „Autonomia Bisericii în concepţia I.P.S. Mitropolit 
Nicolae Bălan”, în vol. Omagiu I.P.S. Mitropolit Nicolae Bălan la cincizeci de ani de 
arhierie, Sibiu, 1956, pp. 155-172; „Nulitatea actului de caterisire a mitropolitului Antim 
Ivireanul”, în MA 1-3 (1967), pp. 147-179; „Preocupări şi studii din Dreptul canonic”, în ST 
5-6 (1968), pp. 408-422; „Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi 
administraţie pentru unitatea Bisericii”, în MMS 3-4 (1969), pp. 155-165; „Ορος şi Κανών 
în Dreptul bisericesc”, în O 3 (1970), pp. 365-372; „Embaticul în Dreptul bisericesc”, în 
MMS 3-6 (1970), pp. 196-218; „Raporturile Bisericilor ortodoxe autocefale locale între ele 
şi faţă de Patriarhia ecumenică după canoane şi istorie”, în MMS 7-8 (1973), pp. 465-478; 
„Organizarea şi administrarea Bisericii Ortodoxe Române în ultimii 50 de ani (1925-1975)”, în 
BOR 11-12 (1975), pp. 1406-1420; „Hotărârea Bisericii Anglicane de a admite femei la 
Preoţie, piatră de încercare în dialogul cu Biserica romano-catolică şi cu Biserica 
Ortodoxă”, în GB 5 (1977), pp. 428-433; „Noi propuneri pentru uşurarea încheierii 
căsătoriilor mixte între anglicani şi romano-catolici”, în GB 7-9 (1977), pp. 690-695; 
„Tălmăcire şi îndrumări ale Sfântului Vasile cel Mare pentru cei doritori de desăvârşire 
morală”, în GB 1-2 (1980), pp. 54-67; „Un episod mai puţin cunoscut din istoria scaunului 
de Constantinopol: caterisirea patriarhului Calist I (1353)”, în GB 3-5 (1980), pp. 259-280 
(şi extras); „Vechimea şi formele raporturilor Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte 
Biserici ortodoxe”, în GB 10-12 (1980), pp. 772-796; „Catedra de drept bisericesc”, în ST 
7-8 (1981), pp. 588-596; „Hotărârile canonice ale Sinodului II ecumenic şi aplicarea lor de-
a lungul veacurilor”, în BOR 7-8 (1981), pp. 821-866 (şi extras); „Căsătoria – Sfântă Taină 
a Bisericii  şi instituţie juridică a statutului”, în BOR 9-10 (1983), pp. 732-755; „Biserica 
Ortodoxă Română, 60 de ani de patriarhat”, în O 3 (1985), pp. 384-389; „Autocefalia 
Bisericii Ortodoxe Române - un veac de la recunoaşterea ei”, în ST 2 (1986), pp. 14-38; 
„Etnosul-neamul, temei divin şi principiu fundamental canonic al autocefaliei bisericeşti”, 
în vol. Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, pp. 186-201; 
„Câţiva termeni canonici. Înţelesul şi explicarea lor în Dreptul bisericesc ortodox”, în ST 4 
(1989), pp. 78-101. 
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poate dispensa de folosirea bunurilor materiale, folosind condiţiile materiale 
ale lumii în care s-a organizat şi funcţionat încă de la începutul său. 
Ofrandele primite atât de Mântuitorul, cât şi de Sfinţii Apostoli sau de 
urmaşii lor, membrii preoţiei de instituire divină, constituie un fundament al 
dobândirii şi administrării averii bisericeşti. Prezenţa unui patrimoniu 
bisericesc nu a îndepărtat Biserica de la scopul ei şi nici nu i-a afectat în 
vreun fel natura sau caracterul său supranatural. Însăşi constituţia 
dihotomică a omului justifică şi nevoile sale materiale, în acest sens Biserica 
neputând să ignore natura proprie a celor ce sunt membrii ei. Este important 
de subliniat faptul că dreptul Bisericii de a poseda bunuri şi de a le 
administra prin organisme proprii competente canonic şi statutar, fie 
colegiale, fie individuale, se fundamentează atât pe dreptul natural, cât şi pe 
izvoarele Revelaţiei (Numeri VIII, 8; I Corinteni IX, 3, 17), acest drept 
neputând fi pus la îndoială câtă vreme Bisericii i se recunoaşte existenţa (p. 41). 
Recunoaşterea personalităţii juridice înseamnă recunoaşterea subiectului de 
drept, cu drepturi şi obligaţii civile, respectiv capacitatea civilă a Bisericii 
privind încheierea actelor juridice civile, posesia şi administrarea 
patrimoniului. Deci, existenţa Bisericii implică inevitabil dreptul de 
dobândire a mijloacelor conforme caracterului său pentru atingerea scopului 
existenţial, mântuirea. Recunoaşterea existenţei Bisericii, deci a 
personalităţii juridice a ei, a libertăţii de religie, este în directă legătură cu 
dreptul de a poseda şi de a administra un patrimoniu propriu.  

Biserica a luat naştere în cadrul unui stat sclavagist, cu o orânduire 
socială sclavagistă şi prin urmare credinţa creştină a avut o mare influenţă 
asupra celor aflaţi într-o stare de oprimare. Însă, în aceste împrejurări în care 
nu se putea vorbi de vreo libertate religioasă, de manifestarea liberă a 
credinţei, de organizarea cultului sau de administrarea bunurilor, creştinii 
s-au organizat în diferite asociaţii îngăduite de lege, cum ar fi cele de ajutor 
reciproc, de înmormântare sau profesionale. Comunităţile creştine 
organizate pe baza principiilor eclesiologice şi canonice s-au concentrat 
asupra respectării acestora, asupra trăirii credinţei creştine şi a manifestării 
limitate a acesteia din cauza lipsei de libertate a cultului, dar şi asupra 
administrării bunurilor. 

După anul 313, se poate constata cu uşurinţă faptul că Edictul de la 
Milan s-a dat în interesul Statului şi nu în interesul vreunei religii. Prin acest 
edict al libertăţii religioase, creştinii s-au putut bucura de libertate deplină 
religioasă, dar şi în ceea ce priveşte libertatea organizării cultului public, 
adică a vieţii religioase pe faţă (apertam), beneficiind acum de restituirea 
bisericilor şi a bunurilor confiscate sau de indemnizare în cazul bunurilor 
care nu mai puteau fi restituite în natură. Acum Biserica şi-a reîntregit 
propriul patrimoniu şi l-a administrat prin organismele sale competente, 
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individuale şi colegiale. 
Astfel, canonistul Iorgu D. Ivan arată că episcopul este economul sau 

administratorul principal al averii bisericeşti (can. 38 ap.), trebuind, cu 
deplină responsabilitate, să respecte destinaţia ei după disciplina apostolică. 
Din dispoziţia episcopului el era ajutat în lucrarea de administrare a averii 
bisericeşti de către preoţi şi diaconi, fiind încredinţată anumitor aşezăminte 
sau instituţii de binefacere speciale ale Bisericii spre împlinirea scopului ei. 
Formarea patrimoniului prin diferite mijloace a slujit nevoilor bisericeşti 
chiar şi în vremi nefavorabile vieţii religioase. Însă, din nevoi practice, 
Sfântul Ioan Gură de Aur a reuşit să despartă patrimoniul săracilor de 
patrimoniul Bisericii, încurajând existenţa fundaţiilor în viaţa practică 
bisericească: „Această reformă pe care o aduce Sfântul Ioan Hrisostom, 
separând patrimoniul săracilor de patrimoniul Bisericii, cu care se 
confundase până aici, arată că teoria juridică a fundaţiei, instituţie cu viaţă 
proprie, independentă de personalitatea membrilor săi, începuse să se 
impună şi să fie preferată şi din punct de vedere practic, scoţând de sub 
bănuială pe episcop pentru întrebuinţarea fondurilor” (pp. 37-38). În acest 
context, Sfântul Ioan Gură de Aur a susţinut importanţa patrimoniului 
Bisericii, ca persoană juridică aparte, separat de patrimoniul săracilor 
(organizat în fundaţii), considerând că este mult mai uşor să justifici 
administrarea lui atunci când fiecare instituţie independentă are un 
patrimoniu administrat separat, prin economii lor rânduiţi canonic. Însă, 
după cum afirmă canonistul Iorgu Ivan, „forma prin care Biserica a căutat 
să-şi îndeplinească obligaţia de a-i ajuta pe săraci n-a adus nicio modificare 
dreptului de proprietate, nici atunci când, după îndemnul Sfinţilor Apostoli, 
credincioşii îşi vindeau bunurile şi puneau în punga comună (patrimoniu 
comun, n.n.) banii obţinuţi, nici când această ajutorare se făcea prin instituţii 
speciale (patrimoniu separat al asociaţiilor şi fundaţiilor, n.n.), înfiinţate în 
acest scop de către Biserică” (p. 38). 

Acestea sunt procedee diferite, în virtutea dreptului de proprietate, 
de a dobândi şi de a administra propriul patrimoniu într-un scop bine definit, 
ajutorarea săracilor. Trebuie subliniat faptul că dreptul de proprietate este un 
drept recunoscut de Biserică, fiind drept natural absolut, influenţat în 
creştinism de legătura credinţei şi a dragostei dintre membrii comunităţilor 
creştine. Deci, proprietatea individuală a fost recunoscută de Biserică fiind 
folosită în scopul înfrăţirii dintre diferitele categorii sociale, abundenţa 
liberalităţilor dintre creştini din primele secole întărind scopul ajungerii la 
armonia socială prin ajutorarea celor săraci. Poziţia Bisericii despre dreptul 
de proprietate şi de posesie nu se confundă cu teoria comunistă despre 
aceste drepturi şi nici nu afectează în vreun fel ordinea socială. Dreptul de 
proprietate şi dreptul de posesie se fundamentează atât pe dreptul natural, 
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cât şi pe cel divin, acestea neputând fi puse la îndoială de vreo autoritate 
dinafara Bisericii câtă vreme Bisericii i se recunoaşte existenţa legală 
(personalitatea juridică), mai mult necesitatea existenţei. Deşi are o natură şi 
un scop diferite de alte societăţi sau instituţii umane, Biserica este 
organizată şi funcţionează pe bază de lege, având membri care sunt cetăţeni 
ai Bisericii prin Botez, dar şi cetăţeni ai Statului. Prin urmare, Biserica 
funcţionează în cadrul Statului, deşi este independentă sau autonomă faţă de 
Stat. Câtă vreme Biserica a fost întemeiată de Însuşi Hristos, El fiind Capul 
Bisericii, Trupul Său tainic, nu se poate susţine teoria recunoaşterii de către 
Stat a prezenţei Bisericii în lume sau a existenţei ei, însă având în vedere 
organizarea legală a Bisericii locale în cadrul unui stat suveran, acesta din 
urmă este competent să recunoască personalitatea juridică a cultelor 
religioase pe baza unor criterii legale, de această recunoaştere ţinând însuşi 
dreptul de proprietate şi de posesie. Canonistul Iorgu Ivan susţine că 
„existenţa şi tăria Bisericii îşi găsesc izvorul numai în voinţa Mântuitorului 
Hristos, Care a întemeiat-o, iar nu în textul vreunei legi omeneşti” (p. 42). 
Prin recunoaşterea comunităţii de creştini, organizate pe bază de lege, se 
recunoaşte de fapt dreptul de asociere al membrilor ei, drept care ţine direct 
de caracterul comunitar al persoanei umane, de natura sa. Însă, în mod firesc 
recunoaşterea dreptului de a exista în mod organizat, comunitar, prin 
asocierea celor ce urmăresc acelaşi scop, implică şi recunoaşterea dreptului 
de a dobândi, de a poseda, administra şi dispune asupra bunurilor aflate în 
propriul patrimoniu. Necesitatea unui patrimoniu pentru Biserică este dată şi 
de natura ei diferită esenţial de oricare altă formă asociativă umană, având 
un caracter de perpetuitate garantat de Însuşi Capul Bisericii, Hristos 
Domnul (p. 42). Se menţionează în lucrare că „textele sfintelor canoane, 
prin care Sfinţii Părinţi au stabilit treptat aceste principii, prezintă deosebită 
importanţă şi când este vorba de cunoaşterea dreptului de proprietate al 
Bisericii, pentru că, fie sub forma de condamnări dogmatice, fie sub formă 
de represiune disciplinară, ele tratează acest drept” (p. 45). 

În baza capacităţii sale civile, a dreptului de proprietate şi de a 
poseda bunuri, dar şi a necesităţii acestora, se poate justifica şi dreptul 
ctitoricesc în Biserică. După dobândirea libertăţii religioase, unii credincioşi 
au construit biserici pe proprietăţile lor sau pe alte locuri, înzestrându-le cu 
tot ceea ce era necesar cultului şi pentru întreţinerea clerului, astfel de 
creştini fiind direct interesaţi în administrarea după cuviinţă a bunurilor 
bisericeşti cu care înzestraseră bisericile sau instituţiile cu scop bisericesc. 
Pentru aceasta, Biserica a recunoscut pe seama acestor persoane (numite 
ctitori) anumite drepturi, ca privilegii, pe care le exercitau în dependenţă 
faţă de episcopul locului, cum ar fi administrarea averii bisericeşti sau 
numirea clericilor la respectivele biserici. Privilegii primeau şi acei 
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credincioşi ai Bisericii care numai restaurau o biserică şi care asigurau toate 
cele necesare unui demn serviciu divin, precum şi personalului bisericesc. 
Mai târziu, în timpul împăratului Justinian, prin legislaţia sa civil-
bisericească, respectiv prin Novela 123 (546), toate aceste privilegii au 
primit formă legală, formând dreptul de ctitor, care nu trebuie să se 
confunde cu dreptul de patronaj dezvoltat în Biserica Apusului. Astfel, din 
epoca împăratului Justinian s-a reglementat în mod special dreptul de ctitor, 
adică toate drepturile şi obligaţiile ctitoriceşti, în conformitate cu dreptul 
canonic al Bisericii care nu accepta recunoaşterea legală a dreptului de 
proprietate pe seama ctitorilor pentru bisericile şi mănăstirile întemeiate ca 
milostenie şi fără să recunoască dreptul ctitorului, legiferat de Justinian, de a 
numi clerici pentru ctitoria sa. 

Canonistul Iorgu D. Ivan expune pe larg în cele două părţi ale lucrării 
sale de doctorat, atât situaţia bunurilor bisericeşti înainte de Constantin cel 
Mare (formarea patrimoniului, pp. 47-58; regimul asociaţiilor, pp. 59-71; 
situaţia Bisericii înainte de Constantin cel Mare, pp. 72-98; situaţia legală şi 
canonică a patrimoniului, pp. 99-132), cât şi situaţia bunurilor bisericeşti de 
la Constantin cel Mare la Iustinian (subiectul proprietăţii bisericeşti, pp. 
141-170; formarea patrimoniului, pp. 171-209; privilegiile averii bisericeşti, 
pp. 210-219; administrarea şi întrebuinţarea averii bisericeşti, pp. 220-260). 
Lucrarea se încheie cu Concluzii (pp. 261-264), o vastă Bibliografie 
generală (pp. 265-276) şi un Indice general (pp. 277-279).  

Se poate constata accentul deosebit pus pe importanţa patrimoniului 
bisericesc şi pe necesitatea lui pentru Biserică în scopul acţiunilor caritabile. 
Acest patrimoniu este administrat sub autoritatea episcopului, fără ca cineva 
să pună la îndoială cinstea sa sau a colaboratorilor săi, deşi au existat şi 
unele abuzuri sancţionate. De aceea, având în vedere disciplina şi scăderea 
încrederii oamenilor, Sfinţii Părinţi au socotit că este mai bine ca averea să 
se administreze cu martori şi aşa s-au impus economii în Biserică. Aceştia 
nu trebuiau să fie rude ale episcopului sau persoane bănuite de necinste. S-a 
susţinut şi sistemul controlului, iar prezenţa administratorilor îi ţineau pe 
episcopi departe de orice bănuială. 

În ceea ce priveşte relaţia cu Statul, canonistul Iorgu Ivan conchide 
că „după recunoaşterea Bisericii creştine, Statul a salarizat pe clerici ca pe 
funcţionari ai lui şi a exercitat control asupra întrebuinţării averii bisericeşti. 
Acest control este necesar şi pentru că Statul vrea să ştie cum sunt folosite 
ajutoarele pe care el le pune la îndemâna Bisericii, dar şi pentru că feresc 
Biserica de atacuri şi bănuieli de necinste, care îi scad autoritatea în faţa 
credincioşilor” (p. 262). 

Lucrarea canonistului Iorgu D. Ivan s-a impus încă de la apariţia ei 
în primă ediţie (1937) în literatura de specialitate, fiind un material util, de 
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reală importanţă în cercetarea ştiinţifică privind regimul juridic-canonic al 
bunurilor bisericeşti. Ediţia actuală din 2014 vine să pună la îndemâna 
profesorilor, a studenţilor şi a credincioşilor Bisericii noastre, într-o formă 
nouă, valoroasa operă juridico-canonică a marelui canonist ortodox laic, 
Prof. Univ. Dr. Iorgu D. Ivan, bucurându-se de o bună receptare printre 
specialişti, dar şi printre iubitorii Dreptului canonic. 

Personal ţin să mulţumesc celor care au avut iniţiativa şi care au 
depus efort pentru ca această lucrare să fie retipărită.   

 
(Lect. Univ. Dr. IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU)3 

 

                         
3 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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