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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 ŞI CREDINCIOASE 

DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU, 

IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI 
 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,  
Dreptmăritori creştini, 

 
Adevărul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos este prin excelenţă o 

realitate incontestabilă. După suferinţele îndurate pentru noi, după 
răstignirea şi moartea pe cruce, Domnul nostru Iisus Hristos a înviat şi S-a 
arătat ucenicilor Săi. Această reîntâlnire a Domnului în împrejurări atât de 
deosebite şi neaşteptate i-a surprins nespus de mult pe apostoli, care nu se 
aşteptau la un astfel de eveniment. Ei au fost primii care, confruntaţi cu 
realitatea Învierii, n-au reuşit să-şi stăpânească uimirea şi emoţiile sufleteşti. 
Pentru ei şi pentru noi, Domnul Hristos a înviat cu adevărat şi nu mai moare, 
deschizând calea spre o viaţă nouă care nu cunoaşte nici suferinţa, nici 
moartea. Această minune a Mântuitorului ne încurajează şi pe noi să credem 
că datorită Lui am dobândit un loc în Cer şi în Împărăţia lui Dumnezeu. (II 
Corinteni 5, 1-5) 

 
Iubiţi fraţi şi surori 

 
Fiul lui Dumnezeu, Viaţa Însăşi după fire, S-a făcut om din 

Preasfânta Fecioară Maria, la plinirea vremii. Luând firea noastră, S-a aşezat 
în ea pentru a birui stăpânirea morţii prin cruce şi pentru a înlătura prin 
Înviere puterea stricăciunii introduse în noi prin greşeala lui Adam şi a Evei. 
Unind firea noastră cu firea divină în Persoana Sa, ne-a purtat şi pe noi în 
trupul Său prin moartea şi scularea Sa din morţi. În El suntem toţi ca să 
omoare patimile trupului şi să desfiinţeze legea morţii, care stăpânea în 
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mădularele noastre. Întrucât trupul Lui este într-o legătură strânsă cu 
trupurile noastre, Mântuitorul a nimicit puterea morţii din noi, extinzând 
viaţa în toate ale firii noastre. Pe lângă acestea, El a sfinţit firea noastră, 
făcându-ni-Se model şi călăuzitor pe calea credinţei şi a vieţuirii nerătăcite. 
Astfel, noi am devenit întru El dumnezei după har, fiind uniţi în Trupul Său 
tainic, Biserica. 

Mântuitorul Iisus Hristos, prin puterea neschimbată a Dumnezeirii 
Sale, a curăţit mai înainte firea umană de moarte şi de stricăciune. 
Îndumnezeind firea umană, ne-a dat şi nouă celor ce credem în El să ne 
sfinţim şi să devenim împreună-locuitori cu îngerii în ceruri. Totodată, ne-a 
comunicat sfinţenia şi posibilitatea să stăm ca nişte fii preaiubiţi în faţa 
Tatălui. Ca să înţelegem mai bine acest privilegiu trebuie să cugetăm la 
faptul că Fiul stă ca om în faţa Tatălui, stare mult mai înaltă decât a lui 
Adam dinainte de cădere. Strămoşul nostru a căzut prin neascultare din 
lumina lui Dumnezeu şi şi-a întipărit întunericul în fiinţa sa. Domnul nostru 
Iisus Hristos însă, din ascultare şi iubire faţă de Tatăl, ne-a aşezat în lumină 
mult mai aproape de Tatăl, căci de acum suntem fii ai Săi. Înţelegând 
acestea, Sfântul Apostol Pavel a zis: „Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a 
Sfintelor făcută de mâini - închipuirea celei adevărate -, ci chiar în ceruri, 
ca să Se înfăţişeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu”. (Evrei 9, 24) Desigur, 
Fiul lui Dumnezeu înomenit nu S-a înălţat la ceruri ca şi cum n-ar fi fost 
permanent acolo, deoarece El este totdeauna împreună cu Tatăl Său, ci S-a 
ridicat din morţi şi a şezut de-a dreapta Tatălui ca să ne înfăţişeze Părintelui 
Său ca pe nişte copii ai Săi. Deci, aşezându-Se ca om în faţa Tatălui, după ce 
S-a jertfit pentru noi şi a curăţit firea noastră în cea mai deplină ascultare, 
Mântuitorul Hristos a făcut faţa Sa faţă a umanităţii reînnoite. Datorită 
acestui fapt, în toate feţele noastre, unite prin credinţă cu Fiul lui Dumnezeu 
Cel întrupat, Tatăl vede faţa Fiului Său. Astfel, ori de câte ori Tatăl priveşte 
pe Fiul Său înomenit ne priveşte şi pe noi şi ne iubeşte cu aceeaşi iubire cu 
care-L iubeşte pe El. Din acest motiv, îngerii s-au mirat văzându-L înviat 
din morţi şi înălţat la ceruri, cum zice cântarea. Această mărturie dovedeşte 
că Mântuitorul Hristos a intrat pentru noi „dincolo de catapeteasmă” (Evrei 
6, 19), adică dincolo de toată creaţia, chiar dincolo de îngeri şi de ceruri, în 
Preasfânta Treime. El este, în acest chip, Arhiereul şi jertfa de ispăşire 
pentru păcatele noastre. (I Ioan 2, 1-2) Ca Dumnezeu şi Domn El este 
împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, iar pentru că a îndumnezeit firea Sa 
umană luată din Născătoarea de Dumnezeu, ne-a dat şi nouă slava Sa care 
trece de la El şi la noi. Cu alte cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a 
săvârşit cele de pe pământ, prin cruce, moarte şi Înviere, a împlinit şi ceea 
ce mai lipsea, adică să Se înalţe la Tatăl. 
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Preaiubiţi credincioşi şi credincioase, 
 

Învierea Mântuitorului Hristos reprezintă partea centrală a activităţii 
Sale mântuitoare, mărturisită atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul 
Testament. Sfântul Ioan Botezătorul, văzându-L pe Domnul, a subliniat 
aspectul de jertfă al Domnului, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce 
ridică păcatul lumii”. (Ioan 1, 29) Prin aceste cuvinte proorocul arăta faptul 
că Domnul, prin cruce şi Înviere, a fost uns Arhiereu ca să nimicească 
păcatul şi moartea introduse în firea noastră prin greşeala lui Adam. Mielul 
lui Dumnezeu este Cel despre Care a spus proorocul Isaia: „Ca un miel spre 
junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund”. (Isaia 
53, 7) Folosind aceste cuvinte ale profetului, Sfântul Ioan Botezătorul dă o 
caracterizare concretă a rostului venirii Fiului lui Dumnezeu la noi. El a 
venit pentru a Se aduce jertfă pentru mântuirea noastră. Prin această 
referinţă, Sfântul Ioan spune cine este Mântuitorul Hristos şi ce va face 
pentru mântuirea noastră. Astfel, Domnul Cel tare şi puternic a venit nu de 
pe pământ, ci din cer, ca să Se facă firii noastre început a tot binele, 
dezlegare a stricăciunii, pricinuitorul vieţii veşnice, temelia refacerii după 
Dumnezeu, începutul dreptei credinţe şi cale spre Împărăţia cerurilor. Pentru 
aceasta, după cum a rânduit, Împăratul cerurilor a murit ca un miel pentru 
toţi, aducându-ne pe toţi lui Dumnezeu-Tatăl. El este Unul pentru toţi, ca pe 
toţi să-i prezinte lui Dumnezeu ca pe prieteni ai Săi. Deci, reunindu-ne întru 
Sine, Domnul nostru a biruit prin moartea Sa pe cel ce avea stăpânia morţii, 
El fiind mai bun decât toţi, ca toţi să trăim în fericirea veşnică. Mielul lui 
Dumnezeu, înghiţind moartea pentru noi, a desfiinţat-o şi biruit-o, cum 
spune Sfântul Apostol Pavel: „Unde e, moarte, biruinţa ta? Unde e acul tău, 
iadule?” (I Corinteni 15, 55) De acum Dumnezeu Omul, Cel Ce „ne-a 
răscumpărat de sub blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem” 
(Galateni 3, 13), ca noi să scăpăm de blestemul fărădelegii, ne-a înălţat 
spiritual şi moral, făcându-Se pentru noi Începător al unei noi vieţi.  

Cum vedem, pe de o parte, Se supune morţii, iar pe de alta, o învinge 
prin Înviere, arătându-ne culmea iubirii Sale pentru noi. Dovedirea cea mai 
desăvârşită a puterii sufletului Domnului nostru Iisus Hristos a fost 
momentul în care a murit pe cruce şi a fost pus cu trupul în mormânt, ca 
apoi să învieze cu puterea Dumnezeirii Sale.  

 
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 

 
Mântuitorul Hristos, fiind uns şi consacrat prin „ungerea 

îndumnezeirii” (Luca 4, 18), lucrează mântuirea noastră prin trupul Său, 
Arhieria Sa fiind pusă în legătură directă cu răscumpărarea noastră şi cu 
ridicarea păcatelor lumii. Dându-şi „sufletul răscumpărare pentru mulţi” 
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(Marcu 10, 45), El S-a adus jertfă Tatălui pentru noi, întru miros de bună 
mireasmă, fiind cu adevărat Mielul nevinovat Care a luat asupra Sa păcatele 
noastre şi le-a răscumpărat cu scump sângele Său. (Isaia 53, 3-5) În această 
calitate de jertfă, Domnul Hristos a dat omenirii iertarea păcatelor pe cruce, 
mijlocind un nou Legământ între Dumnezeu şi om, temeluit pe iubire şi 
comuniune desăvârşită. (Evrei 8, 6) Deci, împlinind voinţa Tatălui, 
Mântuitorul Şi-a însuşit jertfa ca fiind singura modalitate de a izbăvi neamul 
omenesc din robia diavolului şi a iadului. Aceste trăsături fundamentale ale 
sacrificiului Său sunt îndeplinite pe cruce, conturând chipul Arhieriei Sale. 
Deci, biruind prin Cruce slăbiciunile firii noastre, S-a luptat cu ele în însuşi 
trupul Său, ca astfel, învingând moartea în numele nostru şi pentru noi să ne 
treacă „din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer”. Sfântul Ioan Gură de 
Aur, cunoscând semnificaţia adâncă a Jertfei şi Învierii Mântuitorului, 
spunea că „moartea şi Învierea Domnului au schimbat sensul morţii şi 
destinul existenţei noastre”. Prin aceste cuvinte, Sfântul Ierarh considera că 
Domnul slavei, murind şi înviind pentru păcatele noastre, ne-a arătat că 
Arhieria Sa este neîmpuţinată şi neîntreruptă, mântuind lumea şi întemeind 
Biserica, Trupul Său tainic. (Fapte 2, 22-24, 32) Pentru aceasta, înainte de 
Răstignire, El S-a rugat Tatălui ca toţi să fie una, ca în unitate cu Preasfânta 
Treime şi nouă să ni se comunice viaţa divină, iar prin sângele Său vărsat pe 
cruce să ajungem şi noi în Împărăţia iubirii Sale. (Coloseni 1, 13) De bună 
seamă că în această jertfă Domnul Iisus Hristos este prezentat „pironit pe 
cruce de voie, pus în mormânt ca Dătătorul de viaţă şi Puternic, care 
zdrobeşte stăpânirea morţii, cu moartea Sa şi, cutremurând iadul, ridică 
împreună cu Sine pe morţii cei din veac adormiţi, ca un Iubitor de oameni”. 

 
Dreptmăritori creştini, 

 
Întemeind Trupul Său tainic pe cruce, prin sângele Său, Mântuitorul 

Iisus Hristos, Arhiereul Cel veşnic, nu priveşte Biserica Sa ca pe un obiect, 
ci o cheamă la libertate în lumină. În această iconomie, Biserica, Trupul Său 
tainic, primeşte învăţătura, jertfa şi conducerea Lui, ea răspunzând la 
chemarea Lui şi participând la slujirile Lui: arhierească, învăţătorească şi 
împărătească. Totodată, Domnul slavei înfăţişează Tatălui, în Biserică, 
trupul Său permanent jertfit, aducându-ne şi pe noi Tatălui ca jertfe 
bineprimite, întru miros de bună mireasmă duhovnicească. Fiind atât de 
mare victoria Mântuitorului, de ea s-a bucurat nu numai Biserica, ci şi 
puterile cereşti care au privit cu frică şi cutremur această privelişte 
înspăimântătoare a morţii Lui pe Cruce, strigând: „Slavă patimilor Tale, 
Hristoase; slavă Învierii Tale; slavă smereniei Tale, Unule, Iubitorule de 
oameni”. Aceasta dovedeşte că Marele Arhiereu a împlinit prin cruce şi 
Înviere speranţa noastră şi ne-a dăruit nemurirea şi vieţuirea împreună cu 
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Dumnezeu în veşnicie. Într-un cuvânt, răstignirea şi moartea Domnului au 
realizat fericirea noastră, jertfa Lui fiind o dăruire cu totul lui Dumnezeu-
Tatăl, ca dar şi ofrandă plină de recunoştinţă. De aici rezultă şi motivaţia 
suferinţei Sale pentru noi. Este o suferinţă care reflectă, pe de o parte, 
legătura Lui cu noi, cei înstrăinaţi de Dumnezeu, iar, pe de alta, adânca şi 
totala Lui iubire şi compătimire pentru noi.  

 
Preacucernici părinţi, iubiţi fraţi şi surori, 

 
Această perioadă în care trăim este una destul de dificilă şi 

controversată. Criza morală şi religioasă nu este de acum, ci a existat de 
multă vreme. Când ne gândim la vremea de dinainte şi la vremea de acum 
constatăm că schimbările cele mai profunde sunt în sufletul nostru şi în 
mentalitatea noastră egoistă şi închisă faţă de Dumnezeu şi de lume. Din 
păcate, multor confraţi de-ai noştri le lipseşte curajul pentru un viitor care, 
totuşi, este din ce în ce mai mult în mâinile lor. Sfântul Apostol Petru spune, 
într-una din Epistolele sale, că misiunea creştinului este să arate celorlalţi 
nădejdea credinţei lor. (I Petru 1, 13) Deci, ne lipseşte rugăciunea 
stăruitoare, singura prin care putem face să izvorască apa vie a speranţei 
noastre. Desigur, cred că înainte de a ne exprima exigenţele faţă de alţii, 
trebuie să învăţăm noi înşine să vorbim cu Dumnezeu şi cu omul de azi, care 
se retrage din faţa multor responsabilităţi, dar mai ales din faţa moralei 
creştine. Dacă Biserica este deseori defăimată, ea nu poate fi, totuşi, 
niciodată evaluată pe baza părerilor noastre sau a sondajelor de opinie. Prin 
urmare, ca să ne redresăm viaţa trebuie să îndrăznim să credem mai mult în 
Dumnezeu şi în Biserica noastră Ortodoxă. 

Pentru a cunoaşte mai bine acest fenomen, vă propun o analiză 
sinceră. Cum se face că unii creştini ortodocşi, pretinzând că sunt exigenţi, 
sunt atât de nedrepţi cu Biserica lor? Vorbesc despre ea la trecut şi speranţa 
le dispare în negura timpului. Prin supoziţiile lor, ei înlătură şi înlănţuiesc pe 
Mama lor, Sfânta noastră Biserică strămoşească. Mai mult, aceştia ajung 
nişte păzitori trişti şi mânioşi ai Bisericii, împiedicând-o astfel să vestească 
cuvântul lui Dumnezeu, să ajute pe omul în suferinţă şi să depăşească în duh 
creştinesc momentele dificile ale poporului nostru. Dacă privim pe 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, subiectul credinţei noastre, înseamnă că 
trebuie să îndrăznim să credem în Biserica noastră şi să intrăm în ritmul ei. 
Sunt convins că nu ne dorim totul „de-a gata” şi că nu am ajuns la faza în 
care fugim numai acolo unde ne este „bine”. Creştinul ortodox nu este omul 
care se depărtează de Biserică, pentru o anumită perioadă, ca să revină iarăşi 
în ea când are necazuri şi doreşte să primească ajutorul lui Dumnezeu. Fără 
îndoială el este omul tuturor vremurilor, fiind pătruns de convingerea că 
nicio epocă nu epuizează viaţa Bisericii şi că fiecare dintre noi trebuie să 
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trăim ziua de astăzi ca dar al lui Dumnezeu. În felul acesta noi putem 
verifica prin experienţă valoarea şi calitatea credinţei noastre într-un climat 
de comuniune cu Dumnezeu, smerit şi senin, de unde nu pot apărea nici 
cuceritori şi nici învinşi, ci numai fraţi care vor fi şi mai apropiaţi de iubirea 
şi iertarea lui Dumnezeu. Dar, pentru a ajunge la acest rezultat trebuie să 
iubim Biserica noastră Ortodoxă în care ne-am născut şi în care avem, 
fiecare dintre noi, însemnătate în dragostea lui Dumnezeu. În acest context, 
este de la sine înţeles că numai un adevărat credincios poate iubi Biserica sa, 
ca pe adevărata sa mamă. Ea are nevoie să fie iubită mai mult decât să fie 
criticată, căci nu există învinuire adevărată decât prin iubire. Mă întreb şi vă 
întreb: Cine ar putea trăi doar cinci minute în afara Bisericii? Nimeni. 
Spunea un Sfânt, pe bună dreptate: „şi, dacă m-ar izgoni cineva din 
Biserică, aş intra înapoi imediat, în picioarele goale, în cămaşă”, pentru că 
numai aici este Mântuitorul Hristos, Care ne cheamă prin înviere să 
moştenim viaţa  veşnică. 

În lumina praznicului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos şi în 
mireasma rugăciunilor Sfinţilor Mucenici Olteni, care au suferit în temniţele 
comuniste, vă dorim tuturor sărbători fericite, pace şi bucurie de la 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, dimpreună cu salutarea pascală:  

 
HRISTOS A ÎNVIAT ! 

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

Domnul, 
 

† DR. IRINEU, 
ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ŞI MITROPOLITUL AL OLTENIEI 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 
 

VARSANUFIE 
ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI 

Învierea lui Hristos – bucuria întregii făpturi 
Scrisoare pastorală la Sărbătoarea  

Învierii Domnului 
 

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi preaiubiţilor credincioşi 
din cuprinsul 

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

iar de la noi părinteşti binecuvântări! 
 

„Acum toate s-au umplut de lumină 
 Şi cerul şi pământul şi cele dedesubt. 

Deci să prăznuiască toată făptura 
Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit” 

(Canonul Învierii, Cântarea a III-a) 
 

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
Hristos a înviat! 

 
Bucuria Învierii Mântuitorului Hristos a copleşit cu adevărat 

sufletele noastre, astfel încât fiecare dintre noi poate rosti: „În Biserica 
slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare”. Într-adevăr, slujba Învierii 
Domnului ne pune înainte această realitate a pregustării Împărăţiei Cerurilor 
încă din această viaţă, ca roadă a harului dumnezeiesc adus în lume prin 
cruce şi Înviere. Simţim cum Hristos Cel înviat ne cercetează, alungând de 
la noi necredinţa, îndoiala şi frica, pe care lumea de astăzi le sădeşte tot mai 
mult în sufletele noastre. Bucuria Învierii se prelungeşte peste veacuri în 
nădejdea că şi noi vom învia întru viaţa veşnică, devenind părtaşi bucuriilor 
celor nestricăcioase. Odată cu Învierea Mântuitorului Hristos, omul se 
regăseşte pe sine descoperind adevăratul sens al vieţii, se luminează, dar şi 
luminează, străluceşte şi se face transparent Învierii, iar bucuria lui devine 
bucuria întregii creaţii: „Cerurile după cuviinţă să se veselească, şi pământul 
să se bucure şi să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută  că 
Hristos S-a sculat, veselia cea veşnică”.1 

                         
1 „Utrenia Învierii”, în Penticostar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 16 
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Viaţa creştină trebuie să se raporteze în mod fundamental la 
evenimentul Învierii lui Hristos, după cum spune Sfântul Pavel, Apostolul 
neamurilor: „Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (I Corinteni XV, 14).  

Femeile mironosiţe devin pilduitoare pentru noi întru bucuria 
răbdării smerite, a curajului mărturisitor şi a dreptei închinări. Primul cuvânt 
pe care Fiul lui Dumnezeu înviat îl adresează femeilor care din dragoste faţă  
de Învăţătorul veniseră la mormânt este: „Bucuraţi-vă!”(Matei XXVIII, 9). 
Astfel, ceea ce odinioară a auzit hotărârea dureroasă a izgonirii din Rai, 
aude iarăşi glasul dulce al iertării şi al bucuriei: „Femeile cele de Dumnezeu 
înţelepţite, cu miruri către Tine au alergat; şi, bucurându-se, s-au închinat 
Ţie, Dumnezeului Celui viu, pe Care, ca pe un mort, cu lacrimi Te căutau; şi 
Paştile cele de taină, ucenicilor Tăi, Hristoase, le-au binevestit”.2 În acest 
sens, Patericul ne întăreşte cu o apoftegmă ce preia un cuvânt al Sfântului 
Apostol Pavel: „Avva Veniamin le-a zis fiilor săi duhovniceşti, în timp ce 
îşi dădea duhul: Aceasta să faceţi şi vă veţi putea mântui: Bucuraţi-vă 
pururea, rugaţi-vă neîncetat, daţi mulţumire pentru toate”.3 De aici învăţăm 
faptul că bucuria curată este un sentiment al mântuirii şi al comuniunii cu 
Dumnezeu, Care ne face cu adevărat liberi şi împliniţi. 

 
Dreptslăvitori creştini, 

 
Potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre Ortodoxe, 

bucuria cea adevărată este dată de sporirea în credinţă şi de vieţuirea întru 
Hristos. Persoana divino-umană a Fiului lui Dumnezeu întrupat este sursa şi 
izvorul deplinei bucurii, iar ceea ce este în afara lui Hristos nu poate fi decât 
iluzie şi înşelare. Bucuria fiecărui creştin se desăvârşeşte la Potir, prin 
împărtăşirea noastră din Trupul şi Sângele Domnului Cel înviat din morţi: 
„Veniţi, din rodul cel nou al viţei, al dumnezeieştii veselii, în ziua cea 
vestită a Învierii, Împărăţiei lui Hristos să ne împărtăşim, lăudându-L pe 
Dânsul ca pe un Dumnezeu în veci” („Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 21). 
Astfel, aşa cum Euharistia este un dar al lui Dumnezeu, pentru că nu se dă 
nouă ca răsplată, ca merit sau premiu pentru faptele noastre, aşa şi bucuria, 
după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, este tot un dar al lui Dumnezeu dat 
nouă: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, 
bunătatea, facerea de bine, credinţa” (Galateni V, 22). Bucuria îmbinată cu 
lucrarea virtuţilor, nu este altceva decât o mărturie şi o mărturisire a 
identităţii noastre de fii ai lui Dumnezeu după har. Viaţa propusă de 
Evanghelie constă în renunţarea la bucuria noastră de dragul bucuriei celui 

                         
2 „Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 20. 
3 Patericul Mare, I, 8, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2015, p. 120. 
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de lângă noi, ca împreună să mergem pe calea ce duce spre Rai. Episodul 
Învierii Domnului ne pune înaintea ochilor sufleteşti dovada că nu 
abundenţa, excesul şi consumul material promovat tot mai mult în zilele 
noastre înseamnă bucurie, ci mormântul rămas gol a adus bucurie la toată 
lumea, aşa cum şi o stihiră a Laudelor Învierii ne lămureşte: „Veniţi de la 
mormânt, femei binevestitoare şi ziceţi Sionului: Primeşte de la noi bunele 
vestiri de bucurie ale Învierii lui Hristos. Veseleşte-te, saltă şi te bucură, 
Ierusalime, pe Împăratul Hristos văzându-L ca pe un mire ieşind din 
mormânt”.4 

 
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 

 
Însuşirea darului lui Dumnezeu, împroprierea bucuriei Învierii 

Domnului nostru Iisus Hristos în această lume care pune prioritar în viaţa 
noastră păcatul şi patima, răsturnând adevăratele valori, cere jertfă şi luptă 
din partea omului. Astfel, cuvintele femeilor mironosiţe: „Cine ne va prăvăli 
nouă piatra de pe uşa mormântului?” (Marcu XVI, 3), devin sugestive, 
referindu-se în mod clar nu la uşa Mormântului Domnului, ci la uşa inimii 
noastre, devenită mormânt. Cine ne va prăvăli nouă piatra de pe mormântul 
inimii, pentru a-L lăsa pe Hristos Domnul să intre în ea? Cine ne va ridica 
vălul de piatră al inimii pentru a primi bucuria Învierii Domnului? 
Răspunsul dat de întreaga teologie patristică este că Hristos Cel înviat rupe 
catapeteasma gândirii noastre pătimaşe, intrând întru bucurie şi aşezând 
inimi şi suflete în liniştea Sa dumnezeiască. Însă, pentru a ajunge la Înviere 
trebuie să-L urmăm pe Hristos întru pătimirile Sale, aşa cum nici Învierea 
nu este despărţită de cruce. Răbdarea necazurilor de zi cu zi devine, la 
modul cel mai real, motiv al bucuriei. Hristos Însuşi îi fericeşte pe cei ce 
suferă şi sunt prigoniţi pentru numele Lui şi îi îndeamnă să se bucure întru 
nădejdea dobândirii Împărăţiei Lui Celei veşnice.  

Bucuria desăvârşită este posibilă doar prin desfiinţarea păcatului şi a 
tristeţii pe care o aduce el. Hristos nu ne vrea a fi nişte oameni speriaţi şi 
indiferenţi, ci pururea alături de El, la picioarele Crucii pentru a ne arăta 
Învierea, Marea Taină a Frumosului şi a Binelui. Venirea lui Hristos în lume 
este Buna Vestire a bucuriei ca început al mântuirii şi legământ al iertării. 
De aceea, Biserica ne îndeamnă să nu lăsăm ura dintre noi şi răutatea să 
umbrească marele dar al bucuriei: „Ziua Învierii! Să ne luminăm cu 
prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem fraţilor şi celor ce ne 
urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a 
înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă 

                         
4 „Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 23. 
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dăruindu-le”.5 Teologul grec Giorgios Mantzaridis explică în chip lămurit 
cum bucuria devine caracteristică celui care se face părtaş Învierii 
Domnului: „Bucuria şi pacea constituie experienţe vii cu perspectivă 
eshatologică. Lumea de acum nu este potrivită deplinei lor arătări. Locul 
manifestării lor reale şi desăvârşite este Împărăţia lui Dumnezeu. Precum 
Împărăţia lui Dumnezeu, aşa şi acestea se vor arăta în plinătatea lor în 
veacul viitor. Dar şi invers, precum Împărăţia lui Dumnezeu începe din 
veacul de acum, aşa şi acestea încep din viaţa de aici. Întristările şi 
împotrivirile lumii nu risipesc bucuria şi pacea credinciosului. Temelia şi 
plinătatea lor este Însuşi Hristos. Credinciosul primeşte pacea şi bucuria de 
la Hristos. Dar este şi chemat să se bucure şi să îşi afle pacea ca părtaş al 
vieţii lui Hristos. Astfel că bucuria şi pacea apar şi ca ceea ce se dă şi ca 
ceea ce se cere, şi ca prezente şi ca aşteptate”.6 Numai experienţa Învierii şi 
a vieţii veşnice pot să preschimbe inima noastră cea înrădăcinată în 
nepăsare, în inimă purtătoare de Hristos; numai trăirea de acum, din această 
viaţă, a Învierii, poate face sufletul nostru să ardă de dorul cel după 
Dumnezeu. Întâlnirea noastră personală cu Mântuitorul Hristos, întâlnire 
datorată nu de puţine ori suferinţelor prin care trecem, declanşează în 
lăuntrul omului vocaţia creştină, duhovnicească, întrucât: „Duhul Însuşi 
mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu” 
(Romani VIII, 16). Sfântul Apostol Pavel atunci când L-a întâlnit pe Hristos 
Cel înviat pe drumul Damascului, a experiat concret că Cel pe Care el 
refuzase să-L recunoască drept Mesia, Cel pe Care el Îl prigonea cu toată 
puterea este singurul izvor al bucuriei adevărate, ca Dumnezeu milostiv. 

  
Dreptslăvitori creştini, iubitori ai slavei lui  

Dumnezeu Cel înviat, 
 
Aşa cum puteţi şi frăţiile voastre vedea, trăim într-o perioadă în care 

se încearcă tot mai mult dezbinarea Bisericii dreptslăvitoare, întemeiată prin 
Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Hristos, şi întărită prin Pogorârea 
Duhului Sfânt la Cincizecime. Ni se reproşează, în mod eronat, nu de puţine 
ori, că Biserica noastră strămoşească s-a îndepărtat de Adevăr şi a pierdut 
harul Duhului Sfânt. Însă, cei care pierd harul, sunt aceia care se rup de 
Biserica Ortodoxă, stăruind în neascultare şi rătăcire, deoarece Duhul Sfânt, 
ca principiu al comuniunii intra-trinitare lucrează numai în comuniune 
eclesială şi euharistică, după cum zice Marele Vasile: „iar pe noi, pe toţi, 

                         
5 „Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 24. 
6 Giorgios Mantzaridis, Morala creştină, vol. II, traducere de Diacon Drd. Cornel 
Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 206. 
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care ne împărtăşim dintr-o Pâine şi dintr-un Potir, să ne uneşti unul cu altul 
prin părtăşia Aceluiaşi Sfânt Duh”.7   

 
Dreptslăvitori creştini, 

 
La fiecare Sfântă Liturghie ne răsună în suflet îndemnul: „Să stăm 

bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”. Aşadar, nu trebuie să ne asemănăm 
cetei îngerilor lui Lucifer, care au căzut din mândrie! Biserica noastră, chiar 
dacă se află în dialog cu alte confesiuni creştine sau necreştine, nu a 
schimbat nimic din adevărul propovăduit de Domnul Hristos, păstrat în 
Sfânta Scriptură şi de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Mântuitorul Însuşi a 
stat de vorbă cu femeia samarineancă şi a vindecat pe fiica cananeencei, 
lăsându-ne nouă pildă de dialog cu cei de altă credinţă. A dialoga nu 
înseamnă a schimba, ci a arăta unde şi Cine este Adevărul. Dialogul este 
cerut de porunca misiunii: „Mergând învăţaţi toate neamurile” (Matei 
XXVIII, 19). Nici Sinodul din Creta, nici alte sinoade sau adunări ale 
Bisericii Ortodoxe, nu ne-au făcut să ne schimbăm învăţătura de credinţă şi 
tradiţiile noastre ortodoxe strămoşeşti. Ceea ce am primit de la Mântuitorul 
Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, prin Sfinţii Apostoli şi Părinţii 
Bisericii, aceea învăţăm şi aceea propovăduim. Lucrul acesta poate fi văzut 
din cuvântările noastre orale sau scrise; unde şi în ce fel putem fi acuzaţi noi 
de ecumenism sau îndepărtare de Adevăr? Citiţi ceea ce noi am scris, 
ascultaţi cu atenţie ceea ce învăţăm! Încercăm, cu mila lui Dumnezeu, să 
învăţăm şi să lucrăm, urmând în toate Sfinţilor Părinţi şi ascultând de 
Sfintele Canoane. Aşa cum am mărturisit la hirotonia întru arhiereu că voi 
lucra în comuniune cu ceilalţi ierarhi şi că voi îndeplini cu responsabilitate 
misiunea la care am fost chemat în calitate de arhiereu al lui Hristos, 
arătând iubire de neam şi de Biserică, apărând şi promovând valorile 
credinţei ortodoxe, arătând grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri, 
sprijinind cultura creştină şi ocrotind patrimoniul bisericesc, manifestând 
dragoste părintească faţă de clerul şi credincioşii creştini, tineri şi 
vârstnici, făcându-mă tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei 
credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune, aşa am încercat să 
împreună lucrez cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Suntem cu toţii 
conştienţi de responsabilitatea noastră, suntem conştienţi că după împlinirea 
acestora  vom fi judecaţi, şi ne străduim, cu timp şi fără timp, să lucrăm 
pentru păstrarea neştirbită a credinţei primite de la Părinţii noştri. 

Iubiţi părinţi şi dreptslăvitori creştini, vă reamintim, ca în fiecare an, 
că în ziua de 30 aprilie, în Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor, 
prăznuim Aducerea în Oltenia a moaştelor Sfântului Ierarh Calinic de la 

                         
7 Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. 
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Cernica, Arhiepiscopul Râmnicului, sărbătoare ce are o însemnătate 
deosebită pentru Arhiepiscopia noastră, şi vă aşteptăm să veniţi pentru a ne 
ruga împreună Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul Arhiepiscopiei 
Râmnicului, ca acesta să mijlocească pentru noi înaintea tronului Preasfintei 
Treimi. Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, se vor aduce la această 
sărbătoare moaştele Sfântului Sfinţit Mucenic Ciprian de la Biserica Zlătari 
din Bucureşti. 

Tot anul acesta, an comemorativ al Patriarhului Justinian Marina şi 
al apărătorilor Ortodoxiei în perioada comunistă, nădăjduim să vă invităm, 
în luna septembrie, la sfinţirea Mănăstirii Sf. Mare Mucenic Gheorghe din 
Suieşti. Înălţată în satul natal al Patriarhului Justinian, este o replică a 
Mănăstirii Schitul Maicilor din Bucureşti, aceasta fiind aşezământul de 
suflet al acestui vrednic de pomenire patriarh al Bisericii noastre, fiu al 
plaiurilor vâlcene. 

Ne rugăm ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos să aducă în casele şi sufletele frăţiilor voastre  lumina cea lină a 
sfintei slave, care să vă binecuvinteze cu pace şi sănătate, revărsând harul 
Său cel bogat asupra noastră, a tuturor, spre deplina bucurie şi lucrarea 
faptelor celor bune. 

 
HRISTOS A ÎNVIAT! 

 
Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul,  

Cel Înviat din morţi, rugător, 
 

† VARSANUFIE 
ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 
 

ÎNVIEREA DOMNULUI – PRAZNICUL VIEŢII 
 

„Ziua Învierii, popoare, să ne luminăm! 
Paştile Domnului, Paştile!  

Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, 
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,  

cei ce cântăm cântare de biruinţă.” 
(Canonul Învierii – Irmosul Cântării I) 

 
Iubiţii mei fii duhovniceşti, 

 
Aceste cuvinte, pe care le psalmodiază cântăreţii bisericeşti şi 

slujitorii Sfintelor Altare la acest praznic împărătesc, redau bucuria 
duhovnicească pe care o simte tot creştinul, fiindcă Iisus Hristos, prin slăvita 
Sa înviere, devine Biruitorul morţii şi Stăpânul vieţii. Bucuria 
duhovnicească se datorează împăcării neamului omenesc cu Dumnezeu prin 
pogorârea la iad şi, apoi, învierea din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos. 
Din acest motiv, Învierea Domnului este cea mai însemnată sărbătoare, fiind 
prăznuită de întreaga creştinătate. A fost numită praznic al praznicelor şi 
sărbătoare a sărbătorilor.1 Cu mulţi ani înainte de venirea Domnului nostru 
Iisus Hristos pe pământ, psalmistul, inspirat de Dumnezeu, spunea despre 
această sărbătoare că este „ziua cea mare, pe care a făcut-o Domnul să ne 
bucurăm şi să ne veselim într-însa” (Psalmul 117, 24).  

Sărbătoarea de azi, Învierea Domnului, se mai numeşte şi Paşti, 
cuvânt care în limba ebraică înseamnă trecere. Cu acelaşi înţeles l-au folosit 
şi egiptenii în antichitate, sărbătorind solstiţiul de primăvară, adică trecerea 
soarelui din emisfera sudică în emisfera nordică. Pentru egipteni, cuvântul 
pasah, adică trecere, însemna biruinţa luminii asupra întunericului. Poporul 
evreu a preluat acest cuvânt de la egipteni, zicându-i pesah, tot cu înţelesul 
de trecere. Se refereau la trecerea lor în chip miraculos prin Marea Roşie, 
adică eliberarea lor din robia egipteană şi întoarcerea, după 400 ani de 
suferinţă în Canaan, adică în Ţara Făgăduinţei. 

De la evrei, cuvântul a fost preluat de greci, iar de la aceştia de către 
latini. Din limba latină, cuvântul pascha-paschae a ajuns în limba română 
cu sensul de trecere din moarte la viaţă, datorită jertfei şi învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos. 

Lămuriri concludente cu privire la ziua Învierii Domnului găsim în 
Sinaxar, unde citim: „Numim sărbătoarea de azi Paşti după cuvântul care în 

                         
1 Slujba Învierii, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 38. 
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vechiul grai evreiesc înseamnă trecere; fiindcă aceasta este ziua în care 
Dumnezeu a adus, la început, lumea dintru nefiinţă la fiinţă. În această zi, 
smulgând Dumnezeu pe poporul israelitean din mâna Faraonului, l-a trecut 
prin Marea Roşie, şi tot în această zi s-a pogorât din ceruri şi S-a sălăşluit în 
pântecele Fecioarei. Iar acum, smulgând tot neamul omenesc din legăturile 
iadului, l-a suit la cer şi l-a adus iarăşi la vechea vrednicie a nemuririi”.2 

  
Iubiţi credincioşi, 

 
Învierea din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos este o sărbătoare 

a vieţii sau praznic al vieţii, fiindcă moartea a fost biruită de Mântuitorul 
sufletelor noastre. Este sărbătoarea vieţii fiindcă „prăznuim omorârea 
morţii, sfărâmarea iadului şi începătura unei alte vieţi veşnice”.3 Ori de câte 
ori cântăm troparul acestui praznic, mărturisim Învierea: „Hristos a înviat 
din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le”. Odată cu pogorârea la iad, Iisus Hristos a slobozit „sufletele 
sfinţilor din veac, ţinute cu sila în iad, le-a slobozit şi a dăruit tuturor putinţa 
să se urce la ceruri”.4 Prin învierea Sa, Hristos ne asigură de existenţa unei 
alte lumi cereşti, ne-a arătat că moartea trupească nu poate înghiţi făptura 
noastră. Neamul omenesc nu mai rămâne despărţit de Dumnezeu. 

În această zi deosebită, Sfânta noastră Biserică ne îndeamnă pe 
fiecare dintre noi să ne bucurăm duhovniceşte şi să „prăznuim cu strălucire 
Învierea, închipuind bucuria cu care s-a îmbogăţit firea noastră prin 
îndurarea milostivirilor lui Dumnezeu. Să prăznuim şi risipirea vrajbei, 
arătând prin aceasta unirea noastră cu Dumnezeu şi cu îngerii”.5 

Bucuria duhovnicească pe care o trăim sărbătorind acest praznic al 
vieţii este prelungită până la Înălţarea Domnului, timp în care ne spunem 
unii altora Hristos a Înviat! şi Adevărat a înviat!. Un ierarh cunoscut al 
Bisericii noastre, referindu-se la Învierea Domnului, spunea: „Când rostim 
adevărul că Hristos a înviat, mărturisim totodată şi adevărul că viaţa e mai 
tare decât moartea, binele e mai puternic decât răul, dreptatea alungă 
nedreptatea, bucuria învinge tristeţea, adevărul biruie minciuna şi lumina 
înlătură întunericul”.6 

Prin Învierea Sa din morţi, Mântuitorul Iisus Hristos sfărâmă robia 
morţii, dăruindu-ne siguranţa că şi noi putem moşteni viaţa veşnică. El este 
garanţia învierii noastre. Aceste adevăruri de credinţă au fost exprimate de 
                         
2 IBIDEM, p. 32-33. 
3 IBIDEM, p. 37. 
4 IBIDEM, p. 33. 
5 IBIDEM. 
6 PS dr. VASILE COMAN, Slujind lui Dumnezeu şi oamenilor, ediţia a II-a, Editura 
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1984, p. 12. 



23 

Sfântul Apostol Pavel, care spune: „Dar acum Hristos a înviat din morţi, 
fiind începătură (a Învierii) celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a 
venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam 
toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia” (I Corinteni 15, 22). 

Se cuvine să ne amintim în această zi a învierii de marea dragoste pe 
care Dumnezeu a arătat-o nouă, oamenilor, şi lumii întregi. „Atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, zicea Sfântul Ioan Evanghelistul, încât pe Unul-
Născut Fiul Său L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică” (Ioan 3, 16). 

Iisus Hristos, Cel înviat a treia zi din morţi, a adus lumina vieţii: „Eu 
sunt Lumina lumii. Cel ce vine după Mine nu va umbla în întuneric ci va 
avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12).  

 
Iubiţi fraţi creştini, 

 
Timp de trei ani şi jumătate, cât a propovăduit cuvântul Evangheliei 

Sale, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a arătat calea care duce către împărăţia 
cerurilor şi moştenirea vieţii veşnice. El a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi 
Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14, 6). Sfântul Apostol 
Petru precizează în prima sa epistolă: „Cel ce voieşte să iubească viaţa şi să 
vadă zile bune, să-şi oprească limba de la rău şi buzele sale să nu grăiască 
vicleşug; să se ferească de rău şi să facă bine; să caute pacea şi s-o urmeze; 
căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunile lor, 
iar faţa Domnului este împotriva celor ce fac rele” (I Petru 3, 10-12).  

În Didahia sau Învăţătura celor doisprezece Apostoli sunt descrise 
pentru neamuri două căi: una a vieţii şi alta a morţii. Sunt prezentate două 
drumuri sau două direcţii spre care omul, liber fiind, poate decide şi alege pe 
care să-şi îndrepte paşii. Ideea aceasta se găseşte şi în cartea Levitic, 
capitolul 26, capitol intitulat Binecuvântări şi Blesteme. Împlinirea 
poruncilor lui Dumnezeu aduce omului binecuvântări, iar neascultarea şi 
nesocotirea poruncilor Lui, aduce blestemul. Moise, inspirat de Dumnezeu, 
scria în cartea Deuteronom: „Iată, Eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi 
moartea, binele şi răul, (...) binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să 
trăieşti tu şi urmaşii tăi” (Deuteronom 30, 15; 19). 

Calea morţii a fost descrisă ca fiind „rea şi plină de blestem: ucideri, 
adultere, pofte, desfrânări, hoţii, idolatrii, vrăji, farmece, răpiri, mărturii 
mincinoase, făţărnicii, inimă vicleană, vicleşug, mândrie, răutate, obrăzni-
cie, lăcomie, cuvinte de ruşine, invidie, neruşinare, îngâmfare, fudulie, lipsă 
de teamă. Prigonitori ai celor buni, urâtori de adevăr, iubitori de minciună; 
nu cunosc răsplata dreptăţii, nu se lipesc de bine, nici de dreapta judecată; 
nu priveghează spre bine, ci spre rău; bunătatea şi răbdarea este departe de 
ei; «iubesc cele deşarte» (Psalmi 4, 2), «umblă după mită» (Isaia 1, 23), nu 



24 

miluiesc pe sărac, nu sufăr pe cei necăjiţi, nu cunosc pe Creatorul lor, 
«ucigaşi de copii» (Înţ. lui Solomon 12, 5), stricători ai făpturii lui 
Dumnezeu, întorc spatele celui lipsit, asupresc pe cel în strâmtorare; 
apărători ai bogaţilor, judecători nelegiuiţi ai săracilor, plini de tot păcatul”.7 

Cine porneşte pe calea vieţii, Îl iubeşte pe Dumnezeu–Creatorul şi 
pe semenul lui. În continuare, vă punem la suflet câteva învăţături care 
descriu drumul pe care se cuvine a-l urma în viaţa de aici: „Fiul meu, fugi de 
orice rău şi de tot ce este asemenea lui. Să nu fi mânios, că mânia duce la 
ucidere; nici invidios, nici certăreţ, că din toate acestea se nasc ucideri. Fiul 
meu, să nu fi poftitor, că pofta duce la desfrâu; să nu spui cuvinte de ruşine, 
şi nici să te uiţi cu ochi pofticioşi, că din toate acestea se nasc adulterele. 
Fiul meu, să nu ghiceşti viitorul după zborul păsărilor, pentru că aceasta 
duce la închinare de idoli; să nu descânţi, să nu citeşti în stele, să nu faci 
vrăji, să nu vrei să auzi de ele, nici să le vezi, că din toate acestea se naşte 
închinarea la idoli. Fiul meu, să nu fi mincinos, pentru că minciuna duce la 
hoţie; nici iubitor de argint, nici iubitor de slavă deşartă, că din toate acestea 
se nasc hoţiile. Fiul meu, să nu fi cârtitor, pentru că te duce la hulă, nici 
obraznic, nici cu gând rău, că din toate acestea se nasc hulele. Să fii blând, 
pentru că «cei blânzi vor moşteni pământu1» (Matei 5, 5; Psalmi 36, 11). Să 
fii îndelung răbdător, milostiv, fără răutate, paşnic şi bun, tremurând 
totdeauna pentru cuvintele pe care le-ai auzit. Să nu te înalţi pe tine însuţi, 
nici să ai sufletul tău obraznic. Să nu se lipească sufletul tău de cei mândri, 
ci să ai legături cu cei drepţi şi cu cei smeriţi (Romani 12, 16). Cele ce ţi se 
întâmplă să le primeşti ca bune, ştiind că nimic nu se face fără Dumnezeu”.8 

 
Închei acest cuvânt pastoral, dorindu-vă tuturor să mergeţi pe calea 

vieţii, pentru a avea parte de Împărăţia Cerurilor.  
Vă îmbrăţişează cu dragoste părintească al dumneavoastră pururi 

rugător către Milostivul Dumnezeu 
 

† NICODIM 
EPISCOPUL SEVERINULUI ŞI STREHAIEI

                         
7 Învăţătură a celor doisprezece Apostoli, V, 1-3, în colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti” 
(PSB), vol. 1, trad., note şi indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, 
p. 28. 
8 IBIDEM, p. 26-27. 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 
 

PÂNĂ CÂND  
ÎL VOM TOT CONDAMNA LA MOARTE  

PE HRISTOS?!... 
 

† SEBASTIAN 
EPISCOPUL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR, 

CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR DIN  
ŢINUTURILE OLTULUI ŞI ROMANAŢILOR 

 
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 

Preacuvioase Maici şi iubiţi credincioşi, 
 

Păcatul răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu este mai vechi decât 
lumea; l-a săvârşit mai întâi Lucifer, alături de ceata îngerilor lui. Împotriva 
rânduielilor divine s-au ridicat, apoi, protopărinţii noştri, Adam şi Eva, 
râvnind la o îndumnezeire fără El (Fc. 3, 4-5). Tot împotriva Domnului au 
pornit oamenii a construi şi turnul Babel, la propriu (Fc. cap. 11), pentru ca 
apoi să o facă, în diferite forme, toţi mai marii lumii care, îmbătaţi de putere, 
I-au sfidat învăţătura, şi toţi cei care au preferat orice alte închinări străine − 
de la idolatria păgână, pseudolatria de orice fel şi până la egolatria 
postmodernă. 

Când faptul a fost posibil, oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu 
până şi la moarte fizică, căci, văzându-L OM întrupat, şi-au zis că de data 
asta nu le mai poate scăpa!... Înviind din morţi, Hristos a continuat să fie 
prigonit – de iudei, de romani, de păgâni şi barbari – până când, plictisiţi de-
atâta creştinism, au început să-L „răstignească” perpetuu până şi cei ce-şi 
ziceau creştini. E cazul tuturor celor nedemni de acest nume peste veacuri, 
dar şi al moderniştilor de tip francez, precum şi al postdemocraţilor de 
astăzi.  

Toţi L-au condamnat la moarte pe Hristos „iară şi iară”, de vreme ce 
Acesta a refuzat să piară, înviind şi reînviind de fiecare dată, ba încă S-a mai 
şi încăpăţânat să-Şi clădească lumea pe principii nenegociate cu ei, 
încurcându-le planurile şi dându-le peste cap aranjamentele şi ambiţiile de 
tot felul.  

Emblematică, în acest sens, este obsesia lui Nietzsche pentru 
moartea lui Dumnezeu; graba cu care s-a apucat acesta să-I proclame 
moartea, mai înainte de a se asigura că a scăpat pentru totdeauna de El.1  

                         
1 Filosoful FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) a rămas în istorie ca cel care a 
proclamat moartea lui Dumnezeu.  
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Dreptmăritori creştini, 
 

De vreme ce Dumnezeu a creat lumea, a şi aşezat-o pe aceasta pe 
nişte baze, pe nişte principii numai de El voite, şi pe care a căutat, apoi, să le 
comunice prin diferite mijloace şi oamenilor (Evr. 1, 1-2). Atitudinea de 
nesupunere sau neascultare, însă, prezentă încă de la început în istorie, este 
expresia libertăţii omului, dar nu şi îndreptăţirea acestuia de a schimba 
bazele natural-divine ale creaţiei, căci acesta pare a fi scopul luptei omului 
cu Dumnezeu, dacă e să-l privim ca strategie şi deconstrucţie; altfel, e 
simplu refuz, dintr-un motiv sau altul.  

La nivel personal, răzvrătirea împotriva Domnului poate fi egoism, 
necredinţă, laşitate, comoditate ori răutate. Dacă, însă, aceasta capătă 
dimensiunile unui adevărat sistem, bine pus la punct şi atent coordonat, 
atunci avem de-a face cu un adevărat război pornit împotriva lui Dumnezeu 
şi a viziunii Sale asupra lumii. În acest sens, în locul teocraţiei, unii au 
inventat, încă din antichitate, democraţia, în timp ce alţii au experimentat 
despotismul şi dictatura ca forme de conducere a lumii. Astăzi însă, în unele 
părţi ale globului, după ce democraţia „a obosit” şi a început să convină tot 
mai puţin păpuşarilor lumii, am văzut că începe a fi preferat, din ce în ce 
mai mult, conceptul de elitocraţie. 

Prin toate acestea, însă, Domnului îi este contestată autoritatea, pe 
principiul laicităţii statului; îi este ignorată voinţa, sub pretextul drepturilor 
şi libertăţii omului; Îi este răstălmăcită învăţătura, de vreme ce, nu-i aşa?, 
omul a învăţat să gândească şi singur; îi este disputată morala, altădată 
promotoare a decenţei şi a bunului simţ în istorie, cu intenţia refondării 
acesteia pe noi principii de viaţă, altele decât cele divine date, sens în care se 
şi doresc reconsiderate numaidecât:  

 creştinismul însuşi, atacat (profund nedemocratic) prin lupta 
împotriva icoanelor şi a predării Religiei în şcoli, dar şi prin 
cenzurarea sărbătorilor2 şi, în general, a oricărei promovări 
publice a creştinismului, de teama înrobirii omului „liber” sau 
sub pretextul ipocrit al protecţiei necreştinilor. Aceasta, în 
dispreţul mult trâmbiţatului multiculturalism, altminteri 
promovat cu emfază de aceiaşi secularişti; 

 libertatea de exprimare, ca urmare a impunerii conceptului – pe 
cât de artificial, pe atât de ipocrit – al corectitudinii politice; 

 dezmăţul, care, după ce a fost mai întâi dezincriminat, iar apoi 
promovat cu neruşinare pe toate canalele media ca stil de viaţă la 
modă, pretinde acum şi legalizarea căsătoriei persoanelor de 

                         
2 În unele state din Occident a fost interzisă, prin lege, expunerea publică a simbolurilor 
creştine specifice sărbătorii Crăciunului. 
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acelaşi sex, ba încă şi a necrofiliei expres consimţite şi a 
incestului liber convenit;3 

 avortul, care, dintr-o practică liberalizată a ajuns să fie protejat 
ca un adevărat „monument al naturii”, câtă vreme se propune 
pedeapsa cu închisoarea pentru cei care ar îndrăzni să-l 
obstrucţioneze, fie şi prin simpla consiliere a părinţilor să nu 
accepte întreruperea sarcinii.4 Aceasta în timp ce, total asimetric, 
încurajarea avortului nu este incriminată în niciun fel; 

 respingerea genului, în sensul creării cadrului legislativ pentru 
schimbarea acestuia după bunul plac sau chiar al înregistrării 
copiilor de gen neutru.5 Modul acesta de abordare a genului, 
conturat deja ca ideologia gender, a provocat în America, în anul 
2016, penibilul „război al toaletelor”; 

 eugenia şi eutanasia, ca forme supreme ale „culturii” morţii, 
culminând cu impunerea suicidului asistat.6 

 
Dragii mei, 

 
Respingerea treptată a Domnului din creaţia Sa şi toată această luptă 

de deconstruire a lumii şi de aşezare a ei pe alte baze decât cele creştine 
constituie, de fapt, o continuă persecutare a lui Hristos şi o perpetuă 
condamnare a Lui la moarte. De fiecare dată, însă, şi cu fiecare nouă 
iniţiativă, omul postmodern şi postdemocratic este silit să constate că, în 
pofida tuturor eforturilor sale, El refuză să moară. Drumul de la atacul 
asupra creştinismului şi până la acceptarea eugeniei, eutanasiei şi a 
suicidului asistat ne arată clar că lupta omului cu Dumnezeu va sfârşi în 
moarte, dar nu în moartea Lui, ci în moartea proprie, căci respingerea 
Domnului nu poate aduce decât moarte. 

De aceea, la o zi sfântă ca aceasta, când Hristos Domnul a biruit 
moartea, dăruindu-ne tuturor viaţă, să încetăm a-L mai „vâna” şi a-L mai 
„condamna la moarte”! Să alegem viaţa! Să îmbrăţişăm viaţa Lui, aşa cum 
ne-a tocmit-o El încă dintru început! Să încetăm a mai lupta cu El, ori a-L 
mai răstigni, de vreme ce… oricum nu va muri! Să ne bucurăm că lumea 
aceasta nu a venit „din haos”, că nu fiinţează haotic şi nu se sfârşeşte „în 
haos”,7 ci are un Stăpân care ne poate risipi coşmarul singurătăţii în univers, 
                         
3 Toate acestea se află pe agenda publică a actualului liberalism suedez. 
4 Proiect de lege aflat în dezbaterea parlamentului francez în ultimele luni. 
5 În Franţa, începând cu anul 2015, deja a fost acceptată înregistrarea persoanelor declarate 
de gen neutru. 
6 În Occident, unele aziluri de bătrâni sunt ameninţate cu sistarea finanţării dacă se opun 
suicidului asistat. 
7 Potrivit Luceafărului lui Mihai Eminescu, din poezia cu acelaşi nume. 
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ba încă un Stăpân bun, îndelung răbdător şi filantrop, Căruia Îi pare rău de 
necredinţa, reticenţa ori încrâncenarea noastră faţă de El şi legile Sale. 

Să ne bucurăm de puterea Lui; de înţelepciunea-I pusă în slujba 
creaţiei; de faptul că ne-a iubit până la jertfa supremă (In 3, 16), acceptând 
cu aceeaşi nobleţe condamnarea perpetuă la moarte – de la Golgota şi până 
la fiecare criză de egoism a ultimului secularist. Să-L iubim aşa cum şi El ne 
iubeşte! Să dăm slavă Învierii Lui, la fel de perpetuă ca moartea Sa, şi astfel 
vom trăi şi noi în veci, alături de Nemuritorul nostru Dumnezeu, în ciuda 
tuturor „atentatelor” la viaţa şi învăţătura Sa, Amin. 

 
HRISTOS A ÎNVIAT! 

 
† SEBASTIAN, 

EPISCOPUL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR 
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Logosul divin – „raţiunea” tuturor lucrurilor 
Logosul divin cuprinde în Sine o multitudine de logoi identificaţi cu 
raţiunea celor create. Sfântul Maxim afirmă că logosul îngerilor a precedat 
creaţia lor: „Căci credem că premerge o raţiune creaţiunii îngerilor, o 
raţiune fiecăreia dintre fiinţele şi puterile ce alcătuiesc lumea de sus, o 
raţiune oamenilor, o raţiune tuturor celor ce au primit existenţa de la 
Dumnezeu, ca să nu le numesc pe toate individual. Propriu-zis este una şi 
aceeaşi Raţiune, care prin infinitatea şi transcendenţa ei, este în sine şi 
pentru sine negrăită şi necuprinsă, fiind dincolo de toată creaţiunea şi de 
deosebirea şi varietatea ce există şi se cugetă în ea, arătându-se şi 
multiplicându-se din bunătate în toate câte sunt din ea, pe măsura fiecăreia 
şi recapitulând toate în sine”.2 Această cuprindere este şi întoarcerea celor 
cuprinse către Raţiunea ipostatică. Nu este vorba de o pre-existenţă a 
fiinţelor însăşi în Dumnezeu căci toate cele văzute şi nevăzute au fost create 
din nefiinţă, ci este vorba despre existenţa acestor raţiuni în Logosul 
dumnezeiesc, născut din Tatăl mai înainte de veci.3 Această pre-existenţă 
trebuie înţeleasă ca o fixare în Dumnezeu Cuvântul a tot ceea ce există sau 
va exista. În virtutea acestui fapt, raţiunile lucrurilor, spune Sfântul Maxim, 
sunt atât preexistenţe în Dumnezeu, cât şi realităţi aduse de Dumnezeu la 
propria lor realizare în creaţia concretă. Deşi aceste raţiuni sunt atât 
transcendente, cât şi imanente, totuşi, nu ne duce la concluzia că ele ar fi 
create. Ca principiu al fiecărei naturi şi specii în parte, raţiunile se 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Ambigua 7 d în PSB 80, traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1983, p. 80-81. 
3 LARS THUNBERG, Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of 
Maximus the Confessor, Lund, 1965, p. 79-80. 



30 

materializează în ordinea creată.4 Prin aceste raţiuni ale creaţiei, Creatorul 
păstrează o legătură nemijlocită cu lumea văzută şi nevăzută, fiind prezent 
continuu în creaţie.5 În virtutea acestui fapt, creaţia este dinamică, fiind 
condusă de o lege naturală al cărei scop este lucrarea ca rezultat al mişcării 
înspre Dumnezeu şi al comuniunii cu El în iubire.6 De fapt, prezenţa 
Logosului în logoii creaţiei este totdeauna văzută ca un „fel” de Întrupare a 
Logosului în făpturile Sale.7 Tocmai pentru aceasta, Sfântul Maxim indică 
trei întrupări ale Logosului, vorbind nu numai de venirea Lui în trup, ci şi de 
Întruparea Lui în logoii fiinţelor create şi în cuvintele Scripturii.8 Evident, în 
toate aceste întrupări ale Logosului este prezent şi Duhul Sfânt, ceea ce arată 
că ţinta venirii în trup a Fiului lui Dumnezeu ţine împreună nu numai logoii 
din creaţie, ci şi cele trei aspecte: creaţie, revelaţie şi mântuire. În chip 
deosebit, Duhul Sfânt este prezent în Înomenirea Logosului, act ce 
constituie adevăratul „scop” şi „ţintă” al îndumnezeirii omului şi al 

                         
4 Precizăm faptul că aceste raţiuni sau logoi sunt în legătură cu creaţia, dar nu sunt creaţi, 
sau nu fac parte din ordinea creată, în sensul că ar fi legaţi de aparenţa materială sau de 
realizarea ei în fapt. În explicaţia lui Lars Thunberg raţiunile lucrurilor au trei aspecte 
majore. În primul rând, aceşti logoi preexistă în Dumnezeu. Fiind fixaţi în Dumnezeu, toţi 
aceşti logoi subzistă etern în sfatul bun al lui Dumnezeu (Ambigua 7 e, PSB 80, p. 83) şi 
preexistă monadic în Dumnezeu (Răspunsuri către Talasie, 60, Filocalia III, p. 332). În al 
doilea rând, aceşti logoi sunt ţinuţi împreună de către Logos. Cuviosul Maxim susţine astfel 
o dublă afirmaţie despre relaţia dintre Logos şi logoi: mai mulţi logoi sunt un Logos, iar un 
Logos este mai mulţi logoi (Ambigua 7 e, PSB 80, p. 84). În al treilea rând, aceşti logoi ai 
creaţiei sunt strâns legaţi cu logoii iconomiei mântuirii şi ai Întrupării Fiului lui Dumnezeu. 
Concluzia lui Thunberg referitoare la actul creaţiei prin Cuvânt este că: „aceasta implică, în 
teologia Sfântului Maxim, nu numai o evaluare pozitivă a creaţiei, dar şi o includere a 
acesteia în finalitatea unificării universale, pe baza Întrupării prin har a Logosului, care 
adună în sine toţi logoii lucrurilor” (LARS THUNBERG, Microcosm and Mediator,  p. 82). 
5 LARS THUNBERG, Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 128. 
6 Este de subliniat faptul că orice lucru îşi trage existenţa din logosul care este în el şi care-l 
face să participe la Dumnezeu. Despărţirea de logosul său înseamnă pentru făptură nefiinţă 
sau întoarcerea din neantul din care a fost făcută (JOHN MEYENDORFF, Christ in 
Eastern Christian Thought, p. 102). 
7 LARS THUNBERG, Microcosm and Mediator, p. 81. 
8 Sfântul Maxim prezintă gradual aceste întrupări astfel: „Întruparea Logosului în logoii 
fiinţelor create, la momentul creării lumii, când Duhul lui Dumnezeu a învăluit apele; 
întruparea Logosului în logoii Scripturii şi ai celor patru Evanghelii, când Duhul i-a 
inspirat pe profeţi; întruparea Logosului în trupul nostru, în omul «de felul nostrum», în 
omenitatea care este a noastră, când Duhul a umbrit-o pe Preacurata Fecioara Maria”. 
(ALAIN RIOU, Le monde et l’Église selon Maxime le Confesseur, Ed. Beauchesne, Paris, 
1973, p. 62-63). 
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transfigurării creaţiei. Bineînţeles, Întruparea a fost dinainte rânduită de 
Dumnezeu independent de întrebuinţarea rea a libertăţii de către om.9 

Deci, Logosul Tatălui, fiind creator, se prezintă ca „început” al 
creaţiei, iar ca Logos întrupat, El este şi „sfârşit” al creaţiei, când toate vor 
exista nu numai „prin El”, ci şi „în El”. Pentru a fi „în Hristos”, creaţia 
trebuia asumată de Dumnezeu, trebuia împropriată. Pentru aceea, 
Înomenirea Lui este o condiţie preliminară a slăvirii finale a omului, 
independent de păcătoşenia şi de stricarea lui.10 Cu alte cuvinte, Logosul 
S-ar fi întrupat chiar dacă omul nu ar fi păcătuit. Această viziune dovedeşte 
lămurit faptul că Logosul este centrul de unificare a raţiunilor tuturor 
lucrurilor văzute şi nevăzute, care îşi păstrează coeziunea datorită legăturii 
dintre El şi creaţie. Mântuirea realizată de Logosul înomenit are o 
dimensiune cosmică, El făcându-Se om nu numai pentru o parte din creaţie, 
ci pentru întreaga lume. Astfel, lucrarea Sa a dobândit caracterul unei 
adevărate Liturghii cosmice.11 
 
Fiul lui Dumnezeu, Unul din Treime, S-a făcut om ca să adune întru 
Sine firea omenească şi s-o oprească de la mişcarea ei spre rău 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, cum am văzut mai sus, a precizat de mai 
multe ori că Logosul lui Dumnezeu S-a făcut om ca să adune în Sine firea 
omenească, s-o oprească să fie purtată în chip rău spre ea însăşi, mai bine 
zis, s-o oprească să se sfâşie şi să se împartă împotriva ei din pricina 
mişcării nestatornice a voinţei spre orice lucru.12 Fiind Dumnezeu după fire, 
El S-a făcut, prin iconomie, om pentru noi, prin asumarea trupului, care are 
suflet mintal şi raţional, din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea 
Fecioara Maria.13 Desigur, Fiul Tatălui rămâne „Acelaşi Dumnezeu prin fire 

                         
9 Este de subliniat faptul că această explicaţie se potriveşte exact cu ideea Sfântului Maxim 
de „natură” creată ca proces dinamic orientat către un scop eshatologic - Mântuitorul Iisus 
Hristos, Logosul înomenit. 
10 JOHN MEYENDORFF, Teologia bizantină, trad. Pr. Conf. Dr. Alexandru Stan, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 216. 
11 Pr. prof. dr. DUMITRU POPESCU, Ştiinţă şi teologie, XXI., Eonul dogmatic, Bucureşti, 
2001, p. 296.  
12 Iată ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Făcându-Se om cu adevărat din oameni, 
pentru oameni, cu oamenii, fără de păcat, Fiul Tatălui nu S-a schimbat de a fi Dumnezeu, 
nici nu S-a micşorat în a fi om cu adevărat, rămânând ceea ce era şi este şi va fi, adică 
Dumnezeu după fire” (Epistola 17. Către Iulian Scolasticul, Alexandrinul. Despre dogma 
Bisericească a Întrupării Domnului, p. 222-223). 
13 Dumnezeu este pururea Dumnezeu în Sine Însuşi, dar este şi Dumnezeu pentru noi 
fiindcă din eternitate, adică din prezentul eternităţii Sale (nefiind timp în El), a hotărât să-l 
creeze pe om. Pe de altă parte, Preasfânta Treime este izvorul şi modelul suprem al 
alterităţii. Fiecare Persoană Treimică ,,trăieşte” la modul suprem şi absolut taina perihorezei 
sau a intersubiectivităţii treimice. Cât priveşte firea umană aceasta există din veci în 
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şi Acelaşi om prin fire, fiind Acelaşi şi aceasta şi aceea cu adevărat, fără 
nicio lipsă, prin taina Întrupării Lui desăvârşite, prin care a adunat în 
unitatea Sa după ipostas firile Lui, niciuna neanulându-se din pricina unirii, 
ci păstrând raţiunea şi definiţia ei, sau particularitatea naturală 
neamestecată şi neprefăcută în cealaltă după unire”. Deci, Mântuitorul Iisus 
Hristos, fiind o Persoană în două firi, unirea firilor nu desfiinţează 
deosebirea celor adunate în Ipostasul Lui, dar înlătură şi împărţirea şi 
despărţirea lor. Faptul că El este deodată Acelaşi nemicşorat Dumnezeu şi 
om ne arată că prin Cuvântul Întrupat indică fiinţa noastră, nu negarea firii 
trupului din pricina unirii. Astfel, Cuvântul înomenit păstrează după unire în 
Persoana Sa, cele două naturi după fire, în mod neamestecat şi neschimbat, 
neîmpărţit şi neîmpărţit, fără niciun fel de micşorare. 14 El Se numeşte cu 
adevărat Dumnezeu şi om, după cele două firi, având din unire unitatea şi 
unicitatea după ipostas, dar nu după fire.15 În Simbolul de credinţă niceo-
constantinopolitan zicem: „S-a întrupat pentru noi, oamenii”, adică Fiul lui 
Dumnezeu este pururea Dumnezeu pentru Sine, nu e Dumnezeu pentru noi. 
Subliniem, de asemenea faptul că firea umană a Mântuitorului nu exista 
virtual sau actual înainte de Dumnezeu, ci El există din veci în Sine şi 
pentru Sine, independent de orice altceva. Dacă, după unirea dintre firea 
dumnezeiască şi cea omenească ar fi fost un singur ipostas simplu după fire, 
cum susţin monofiziţii, dumnezeirea s-ar fi contopit cu umanitatea. Aceasta 
ar însemna că Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi făcut om din iubire de oameni şi 
nici omul n-ar avea o valoare înaintea lui Dumnezeu.16 Aceasta dovedeşte că 
„Fiul Tatălui a primit în chip iconomic, pentru noi, ca un bun, să Se facă 
compus Cel simplu prin fire, după care este şi rămâne de o fire şi de o fiinţă 
cu Tatăl, păzind-o pe aceasta neştirbită şi după Întrupare, pentru că nu e 
acelaşi lucru dumnezeirea şi umanitatea”, cum subliniază Sfântul Maxim.17  

                                                               
gândirea lui Dumnezeu. Astfel că atunci când Fiul lui Dumnezeu S-a înomenit, El n-a luat 
numai trupul ci firea umană întreagă, trupul şi sufletul.  
14 Precizăm aici că Sfântul Maxim spune că, după unire, adică după Întrupare, se păstrează 
cele din care este Mântuitorul Hristos, fără să negăm nicio fire a Lui: nici pe cea 
dumnezeiască, după care e pururea pentru Sine Dumnezeu şi deofiinţă cu Tatăl, nici pe cea 
omenească, după care Acelaşi S-a făcut cu adevărat, ca un iubitor de oameni, om pentru noi 
şi e de o fiinţă cu noi. El nu S-a schimbat nici ca Dumnezeu, Care era şi este şi va fi 
pururea, şi nici ca om, care S-a făcut prin unire nedespărţită cu trupul însufleţit după fire, 
fiind Acelaşi şi Dumnezeu şi om (IDEM, Ibidem, p. 224). 
15 SFÂNTUL MAXIM MARTURISITORUL, Epistola 18, A aceluiaşi, din partea lui 
Gheorghe, prealăudatul prefect a Africii, către călugăriţele ce s-au despărţit de Sfânta 
Biserică Universală din Alexandria, p. 225. 
16 Această afirmaţie întăreşte adevărul că Ipostasul Mântuitorului Hristos trebuie să fie 
compus din două firi şi având două voinţe şi două lucrări corespunzătoare celor două naturi, 
cum vom vedea într-un capitol aparte din acest studiu. 
17 IDEM, Ibidem, p. 225. 



33 

Mergând mai departe pe firul logic al Întrupării, Sfântul Maxim 
găseşte de cuviinţă să sublinieze faptul că Logosul Tatălui S-a făcut om prin 
asumarea trupului unit cu El după ipostas în mod nedespărţit. Motivele 
pentru care El n-a schimbat prin Întrupare dumnezeirea Lui sunt două: El 
S-a făcut om de bunăvoie, asumând umanitatea, nu în virtutea legii 
omeneşti, ci fiind deasupra acesteia; Şi S-a făcut om unindu-Şi trupul cu 
Sine în mod mintal printr-un act de gândire liberă, dar eficientă, întipărindu-Şi 
trupul ce şi l-a format prin minte. Cât priveşte mintea trupului a început să 
se formeze deodată cu trupul Lui în Preacurata Fecioara Maria prin lucrarea 
Preasfintei Treimi. În virtutea acestui fapt, Mântuitorul Hristos Se ştie ca om 
făcut de El Însuşi din trupul preacurat al Maicii Sale, din momentul 
zămislirii, umanitatea Lui stând în puterea Lui.18 Sfântul Maxim spune că 
aceasta se împlineşte întrucât „câtimea nici nu amestecă, din cauza 
unicităţii ipostatice, nici nu împarte, pentru diversitatea neslăbită a firilor 
din care s-a constituit, motiv pentru care nu se desfiinţează nicidecum 
raţiunea deosebirii din pricina unirii”.19 În felul acesta se mărturiseşte că în 
Mântuitorul Hristos „unirii firilor îi urmează, după toată raţiunea, unitatea 
ipostasului, cum învaţă Părinţii, iar deosebirea firilor din care este Hristos 
– păstrate în mod neamestecat şi neîmpărţit (şi nedespărţit) şi după unire – 
urmează, precum e potrivit să se afirme, câtimii”.20 Rezultă de aici că Fiul 
Tatălui a binevoit să Se facă El Însuşi sămânţa Întrupării Sale. El S-a făcut şi 
om cu adevărat, ca prin zămislirea fără de sămânţă şi prin naşterea 
nestricăcioasă din Preacurata Fecioară, să arate dumnezeirea Sa şi firea 
înnoită, nepătimind prin înnoire nicio micşorare. Taina aceasta este o 
coborâre de bunăvoie a lui Dumnezeu la noi oamenii izvorâtă din iubirea şi 
bunătatea Lui. Deci, cuprinzându-ne în Ipostasul Său, pe noi cei risipiţi, a 
făcut ca firea noastră să nu mai fie supusă mişcării spre risipire şi spre 
pieire. Domnul făcându-Se, astfel, cauza zămislirii şi naşterii trupului Său 
din trupul Preacuratei Fecioare Maria, a copleşit natura umană din acel 
moment sfinţind modul stricăcios prin care se zămisleşte şi se naşte trupul 
nostru, fără să desfiinţeze însă această zămislire, formare şi naştere a 
                         
18 Subliniem acest aspect pentru a demonstra că Fiul lui Dumnezeu înomenit Se ştie pe Sine 
ca Dumnezeu Creator identic cu Sinea Sa ca om, creată de Sinea Sa ca Dumnezeu. De 
aceea El este Acelaşi în mod propriu şi Dumnezeu şi om, ca Unul Ce e Acelaşi S-a făcut 
aceasta, fiind „şi aceasta şi Aceea fără ştirbire”, cum subliniază Sfântul Maxim. 
19 IDEM, Ibidem, p. 226. 
20 Deosebirea firilor după unire arată diversitatea naturală a celor din care este Domnul 
Hristos, nu numai a neasemănării după calitate, ci şi a identităţii acestora. După cum se ştie, 
Sever de Antiohia şi adepţii lui acceptau unele calităţi dumnezeieşti şi omeneşti în firea cea 
devenită una, prin amestecare. Mai mult, aceştia erau chiar dispuşi să spună că firea e şi 
mărginită şi nemărginită. Sfântul Maxim însă afirma cu tărie că numai firile deosebite pot 
avea însuşiri deosebite. Evident, prin aceasta Cuviosul făcea o distincţie reală între 
dumnezeire şi umanitate, între Dumnezeu şi lumea creată. 
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trupului Său din femeie.21 Ca atare, Cel Ce era din veci născut din Tatăl, Fiul 
Cel veşnic al Celui Preaînalt, S-a făcut ceea ce nu era, rămânând 
neschimbabil în firea şi dumnezeirea Lui. De bună seamă, El a primit în 
Ipostasul Său ceea ce S-a făcut, adică firea noastră umană, rămânând 
Dumnezeu, ceea ce era. În felul acesta, El S-a arătat, prin cele prin care 
lucra în chip dumnezeiesc, păstrător în chip neschimbat a ceea ce S-a făcut. 
Apoi, prin natura umană cuprinsă în Ipostasul Său, El a pătimit în chip 
omenesc pentru păcatele noastre, adeverindu-se neschimbat ca ceea ce era 
ca Dumnezeu, aşa cum afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul.22 În felul 
acesta, Dumnezeu Logosul, făcându-Se om din Preacurata Fecioară Maria, a 
copleşit firea noastră umană cu puterea Sa spirituală prin modul de 
zămislire, prin naşterea trupului Său şi prin coborârea Lui la noi. El S-a 
făcut pe Sine Însuşi om fără să înceteze să fie şi Dumnezeu adevărat. De 
asemenea, venind în lumea noastră, unde de fapt era prin creaţie, Domnul 
Şi-a manifestat totodată puterea Sa divină ca Dumnezeu adevărat, dar şi 
iubirea Sa negrăită ca Părinte al veacurilor ce va să fie.23 Evident, 
cuprinzându-ne în Sine şi păstrându-ne permanent în Persoana Sa prin firea 
umană luată din Preacurata Fecioara Maria, El ne-a răscumpărat din robia 
morţii şi ne-a făcut dumnezei după har prin cruce şi Înviere. În acest proces, 
Mântuitorul Iisus Hristos pentru că e Creatorul, „Cel prin care toate s-au 
făcut şi fără de El nimic nu s-a făcut”,24 Care iubeşte lumea şi Se dă pe Sine 
pentru viaţa ei, El n-a stricat cheile Fecioarei Preacurate şi nici n-a topit 
firea umană pe care a asumat-o în Ipostasul Său, ci a iubit-o, a vindecat-o şi 
o păstrează permanent întru Sine pentru veşnicie. Suferind în trup 
neputinţele noastre şi răbdând crucea şi moartea pentru mântuirea noastră, 

                         
21 După moartea şi răstignirea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos va copleşi prin Înviere deplin 
procesul de corupere a trupului Său, comentează părintele Stăniloae. Apoi, la sfârşitul 
veacurilor, după învierea de obşte, El va extinde această copleşire şi asupra trupurilor 
noastre. Imediat după acest moment Duhul Domnului va întreţine în trupurile noastre şi în 
materie în general o mişcare deplin spiritualizată, odată cu o subţiere şi o transparenţă a ei 
desăvârşită. 
22 Precizarea Sfântului Maxim cum că Mântuitorul Iisus Hristos lucra cele dumnezeieşti 
trupeşte ne arată că El le lucra toate pentru noi prin trupul nelipsit de lucrarea naturală. 
Astfel cele omeneşti, El le lucra dumnezeieşte, pentru că le făcea cu voia în chip stăpânitor, 
fără să primească experienţa pătimirilor omeneşti prin vreo silă. Cuviosul, prin această 
precizare, desfiinţa panteismul monofizit care nu putea vorbi despre o iubire reală de 
oameni, întrucât valorile umanităţii nu pot exista decât în relaţia dintre un Dumnezeu 
personal şi omul ca persoană. În felul acesta, Sfântul Maxim afirma clar şi de netăgăduit 
credinţa Bisericii în deplinătatea firii omeneşti a Mântuitorului, contra rătăcirii patriarhului 
monofizit Serghie al Constantinopolului. 
23 Isaia 9, 5: „Căci Prunc S-a născut nouă, un Fiu S-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe 
umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, 
biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie”. 
24 Ioan 1, 2. 
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„minunile Lui nu erau fără pătimire, spune Sfântul Maxim, şi pătimirile nu 
erau fără minune, ci cele dintâi erau pătimite, iar cele de al doilea erau 
minunate”.25 Fireşte, şi unele şi altele uneau contrariile, fiind paradoxale, 
pentru că erau şi dumnezeieşti şi omeneşti, provenind din Unul şi Acelaşi 
Dumnezeu, Cuvântul întrupat. Acest fel de lucrare adevereşte clar, după 
Sfântul Maxim, că prin amândouă, Fiul lui Dumnezeu înomenit este autorul 
celor din care şi Care era, Dumnezeu adevărat şi om adevărat. El făcea 
minuni pentru că era şi Dumnezeu şi om, pătimea aşa cum numai El a 
pătimit absolut liber, dar real, pentru că era şi om şi Dumnezeu.26 

Pentru a preciza şi mai bine gândirea Sa hristologică, Sfântul Maxim 
întăreşte argumentarea sa aducând în sprijinul argumentării sale cuvintele 
Sfântului Atanasie cel Mare. Acest părinte spunea explicit că Fiul lui 
Dumnezeu „S-a născut din femeie, ridicându-Şi Sieşi chipul omului din 
prima plăsmuire, prin arătarea trupului fără de voinţe trupeşti şi gânduri 
omeneşti, ca chip înnoit. Astfel în El „s-a realizat singura dorinţă a 
dumnezeirii” prin care, înfăptuind naşterea cea după trup pentru noi, S-a 
făcut mai presus de noi, răscumpărând neamul omenesc şi îndumnezeind 
firea noastră. Se înţelege de la sine că în acest proces Logosul n-a premers 
în firea Sa umană voirea pătimaşă sau gândul trupesc, cum se vede la noi, 
din pricina plăcerii ce ne stăpâneşte. Numai prin singura voire a dumnezeirii 
Lui, El Însuşi Şi-a lucrat Întruparea Sa cu bunăvoirea Tatălui şi cu 
împreună-lucrarea Preasfântului Duh, înnoind în Sine şi prin Sine modul 
naşterii introdus în fire şi făcându-Şi Zămislirea Sa, din Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, fără de sămânţă. 
Privind la această raţiune negrăită a naşterii Lui, Sfântul Atanasie spunea că 
Mântuitorul, în calitate de om, n-a avut nici după trup prin mădulare vreo 
lucrare contrară firii, nici după suflet vreo mişcare a voinţei neraţionale, ca 
                         
25 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola 19. A aceluiaşi către Pyrhus, 
preacuviosul presbiter şi egumen, p. 233. 
26 Sfântul Maxim subliniază magistral faptul că Fiul lui Dumnezeu prin unirea celor două 
firi, divină şi umană, în chip neamestecat şi neschimbat şi prin convergenţa naturală a păzit 
neschimbate şi firile din care S-a compus şi a păstrat şi puterile lor nemicşorate, spre 
completarea unei singure fapte, fie că ceea ce se săvârşea era pătimit, fie că era minune 
corespunzătoare tainei dumnezeieştii Întrupări, adică al pildei sabiei aprinse, al cărei ascuţiş 
îl ştim arzător şi a cărei ardere o cunoaştem tăietoare. Deci, în Mântuitorul Hristos, s-a 
produs întâlnirea focului şi fierului într-un ipostas, niciunul neieşind din puterea după fire 
pentru unirea cu celălalt, nici având-o pe aceasta după unire desfăcută şi despărţită de cea a 
celui compus şi împreună subzistent. Cu alte cuvinte, El pătimea cele omeneşti 
dumnezeieşte, pentru că nu era supus lor fără voie, ci cu voie, fiind stăpân peste ele. De fapt 
toate erau paradoxale în El, accepta cu voia pătimirile şi simţea că le-ar putea înlătura, dar 
totuşi le suporta în toată intensitatea lor. De exemplu, suferea foamea, când putea să nu o 
sufere, căci numai aşa a putut întări firea omenească. Evident, El pătimea cele omeneşti, dar 
le pătimea cu voia omenească întărită de cea dumnezeiască, însă numai atât cât să le 
suporte, nu ca să nu le simtă, cum subliniază părintele Stăniloae (IDEM, Ibidem, p. 234).  
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noi, „pentru că S-a născut mai presus de legea firii omeneşti”.27 
Deci, fundamentul credinţei noastre este că Mântuitorul Iisus Hristos 

e Unul din Treime Care S-a făcut om pentru noi şi pentru a noastră 
mântuire. În această învăţătură sunt cuprinse atât mărturisirea dumnezeirii 
Lui, cât şi a Preasfintei Treimi. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos nu e Fiul lui 
Dumnezeu înomenit, nu există Treimea, iar dacă nu există Treimea, El nu 
este Fiul lui Dumnezeu. Şi iarăşi, dacă Mântuitorul Iisus Hristos nu este 
Dumnezeu adevărat şi om adevărat El n-a putut birui moartea în firea Sa 
umană, deci lumea nu putea avea parte de viaţa de veci în identitatea 
integrală a persoanei proprii. Tocmai pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu, în 
înţeles propriu şi adevărat, Şi-a unit după ipostas trupul luat din Preasfânta 
Născătoarea de Dumnezeu, deofiinţă cu noi, însufleţit de suflet raţional şi 
înţelegător, ca să ne răscumpere din robia morţii şi să ne elibereze de 
stricăciune. El n-a preexistat ca om nici într-o clipită a ochiului ca ipostas, ci 
a primit şi faptul de a fi şi faptul de a subzista (το υποστηναι) numai în 
Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu,28 cum subliniază categoric Sfântul Maxim. 
Dar, fiind Dumnezeu desăvârşit, El S-a făcut om desăvârşit, nelipsindu-I 
nici existenţa ca Dumnezeu, prin faptul că S-a făcut om, şi nefiind nici 
împiedicat de a Se face ceea ce nu era, adică om, de faptul de a fi rămas 
ceea ce era, adică Dumnezeu. Deci fiind aceasta Se face şi aceea, afirmă 
Sfântul Maxim, adeverind spre crezare amândouă împreună - dumnezeirea 
şi umanitatea - prin minunile dumnezeieşti şi prin patimile omeneşti. 
Categoric, acestea le face după fiinţa divină pe care o are una cu a Tatălui, 
mărturisindu-L într-un mod unic şi aşa cum numai El singur ştia s-o facă, 
necreat, nevăzut, nescris împrejur, neschimbat, nealterat, nepătimitor, 
nestricăcios, nemuritor, creator al tuturor. Iar după firea trupului Lui şi a 
noastră, El le-a adeverit, create, pătimitore, circumscrise, încăpute şi 
muritoare. Ca atare, Fiul lui Dumnezeu este „Unul şi Acelaşi, dar nu după 
aceleaşi, pentru cele din care şi în care are existenţa, deofiinţă cu 
Dumnezeu şi Tatăl după dumnezeire, şi de o fiinţă cu noi după umanitate, 
îndoit în fire sau în fiinţă”. Se înţelege de la sine că în atare caz, Fecioara 
Maria n-a zămislit în pântecele ei şi n-a născut un om pe cale obişnuită, 

                         
27 După Sfântul Maxim Înomenirea este iconomia unicei voinţe dumnezeieşti: Tatăl 
binevoind, Fiul lucrând şi Duhul Sfânt împreună lucrând, nu a mişcării trupeşti şi a 
gândurilor omeneşti, sau rezultatul nunţii. Iată ce spune Sfântul Maxim: „Căci n-a înnoit 
raţiunea firii făcându-Se om Dumnezeul tuturor – fiindcă altfel n-ar fi fost nici om care să 
nu aibă raţiunea firii fără lipsuri şi neschimbată în toate –, ci a înnoit modul, adică 
conceperea prin sămânţă şi naşterea prin stricare (corupere). În felul acesta, Domnul şi 
Dumnezeul nostru Iisus Hristos S-a arătat voitor şi lucrător al mântuirii noastre prin 
amândouă firile” (IDEM, Ibidem, p. 510).  
28 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele 
dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 104. 
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Hristos Domnul nefiind două persoane şi nici o singură fire. Deci, 
Mântuitorul Iisus Hristos, fiind mijlocitor între Dumnezeu şi oameni,29 a 
trebuit să păstreze unitatea naturală cu cele între care mijloceşte, fiind 
amândouă, Dumnezeu înomenit. În felul acesta El a dat şi cinstea umanităţii, 
formând-o ca unitate proprie din primul moment al Zămislirii Sale în 
pântecele preacurat al Fecioarei-Mame. Aceasta a făcut-o pentru ca, unind 
cu adevărat în Sine şi prin Sine cele pământeşti cu cele cereşti, să aducă 
firea materială a oamenilor, războită de păcat, lui Dumnezeu şi Tatăl 
mântuită, împăcată şi îndumnezeită, nu prin identitatea fiinţei, ci prin 
puterea negrăită a Înomenirii, spre a ne face şi pe noi părtaşi firii 
dumnezeieşti,30 cum preciza Sfântul Apostol Petru. Astfel, Mântuitorul Iisus 
Hristos, prin sfântul Lui trup ca pârgă a frământăturii noastre, a ridicat firea 
umană la suprema cinstire, aşezându-o de-a dreapta Tatălui, în Preasfânta 
Treime. Aceasta nu înseamnă că firea umană a venit într-o existenţă umană 
de sine sau că formează o persoană aparte de Persoana divină, ci este unită 
ipostatic cu firea divină în Însuşi Ipostasul Fiului celui Preaînalt. În felul 
acesta, Domnul slavei a unit firea noastră pe care o formează în suportul 
infinit necreat, dându-i o stabilitate sigură şi veşnică. Apoi, din această fire 
umană proprie a revărsat în întreaga omenire o stabilitate neslăbită şi 
neştirbită, fiecare dintre oameni primind o existenţă concretă ca unitate 
deosebită de altele.  

Prin urmare, Fiul lui Dumnezeu înomenit e cunoscut ca fiind deodată 
Dumnezeu şi om, în realitate şi nu numai cu numele. El Se face om 
desăvârşit, nefiind un om clătinat în existenţa Lui ca ceilalţi oameni, ci un 
om în care se realizează prin Ipostasul Lui divin toate potenţele umane.31 El 

                         
29 I Timotei 2, 5. 
30 II Petru 1, 4. 
31 Învăţătura Sfântului Maxim contrazice monofizitismul care susţinea că menţinerea Fiului 
lui Dumnezeu ca Dumnezeu adevărat L-ar împiedica să Se facă om, iar existenţa Lui ca om 
adevărat L-ar împiedica de a fi şi Dumnezeu. La baza acestei învăţături Cuviosul aşează 
învăţătura despre creaţie şi cea despre om ca şi chip al lui Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu 
l-a creat pe om şi l-a creat după chipul Lui, negreşit îl iubeşte aşa de mult că Se poate şi uni 
cu el, fără să-l anuleze ca şi creatură şi ca şi chip al Său, afirmă părintele Stăniloae. Chipul 
e, prin urmare, aşa de iubit de Dumnezeu care l-a creat după modelul Său, încât Creatorul 
poate merge până la unirea maximă cu el, păstrându-l, evident ca chip şi ca făptură a Sa. 
Desigur, aceasta implică de la sine că, în relaţia Creatorului cu creatura Sa, este o anumită 
unire a Lui cu ea. Fireşte, creatura nu se poate menţine dacă nu o menţine Creatorul, deci 
dacă nu o iubeşte, mai ales pentru faptul că ea poartă chipul Lui. Întrebarea survine fără 
oprelişte: De ce n-ar duce atunci Creatorul unirea Sa cu creatura şi cu chipul Său până la 
gradul maxim fără să o nimicească? S-ar putea spune că, iubind chipul Său creat, 
Dumnezeu Se iubeşte într-un anumit sens pe Sine în calitate de model al ei, adică al 
chipului. De aceea El vrea să-Şi desăvârşească chipul Său, ducându-l cât mai aproape de 
Sine. El Se are, aşa zicând, în chipul Său pe Sine Însuşi, sau o proiecţie a Sa. Ea e dovada şi 
semnul puterii şi măreţiei Sale. O altă întrebare s-ar putea pune: de ce n-ar face o oglindă 
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a rămas Unul şi Acelaşi şi înainte de trup şi a rămas şi după trup, Înomenirea 
Lui neaducând niciun adaos Preasfintei Treimi şi nici vreo micşorare a Ei. 
Apoi, acelaşi Dumnezeu şi om a pătimit cu trupul pentru noi, fiind şi 
rămânând pururea Acelaşi nepătimitor cu dumnezeirea, ca mântuirea noastră 
să fie împlinită prin moartea Lui ca om. Deci, Fiul, Unul Născut al lui 
Dumnezeu, având slava şi identitatea dumnezeiască a fiinţei Lui – una cu a 
Tatălui şi cu Duhul – a rămas nemicşorat în fiinţă.32 În virtutea acestui fapt, 
zice Sfântul Cuvios Maxim, Biserica noastră mărturiseşte, în acord cu Sfinţii 
noştri învăţători, că sunt două firi neasemenea după fiinţă care s-au adunat 
într-o unire negrăită, rămânând, fireşte, neamestecate şi neschimbate şi după 
unire, aşa cum au mărturisit Părinţii de la Calcedon. Când spunem că au 
rămas neamestecate firile nu înseamnă că introducem vreo împărţire 

                                                               
cât mai desăvârşită a prezenţei Sale? Şi iarăşi: de ce n-ar căuta să o facă să Se vadă cât mai 
deplin pe Sine în ea, făcându-Se purtătorul personal al firii umane şi îndumnezeind-o? 
Tocmai întru aceasta constă taina Înomenirii Sale şi a îndumnezeirii umanului, fiind o 
lucrare care convine şi se aplică întru totul creaţiei. Pe de altă parte, dacă Dumnezeu şi 
omul ar fi rămas numai un altul şi altul, oricât ar fi înaintat în relaţia de parteneri ai 
dialogului dintre ei, Dumnezeu n-ar fi mers până la capăt în cinstirea chipului Său uman. 
De asemenea, dialogul lui cu omul ar fi rămas mereu exterior omului, Dumnezeu 
comportându-Se cu chipul Său iubit ca şi cu un străin nu ca şi cu un fiu. Totodată, lucru şi 
mai grav, omul n-ar fi văzut pe Dumnezeu devenit Sine a Sa, iar Absolutul nu l-ar fi urcat 
până la Sine. Cât priveşte pe Dumnezeu, El nu Şi-ar fi însuşit cu toată iubirea umanitatea pe 
care a creat-o din dragoste şi nici n-ar fi urcat-o până la cea mai înaltă treaptă de parte a 
Persoanei Sale absolute. În final, dacă Dumnezeu nu S-ar fi făcut om asemenea nouă, 
identificarea omului cu Dumnezeu de către Dumnezeu ar fi fost egală cu nimicirea ei 
dispreţuitoare. Şi rămânerea Lui ca Persoană separată de om ar fi fost dezastruoasă pentru 
că ar fi pus o limită iubirii Sale faţă de om. Aşadar, concluzionează părintele Stăniloae, Fiul 
lui Dumnezeu, întrupându-Se, rămâne Unul din cele trei ipostasuri ale Preasfintei Treimi, 
nici sporit, nici micşorat. Ca Unul din cele trei ipostasuri ale Preasfintei Treimi, El trăieşte 
totodată cele omeneşti, fără să piardă ceva din plenitudinea Sa, sau să adauge ceva la ea, 
fără să Se coboare din înălţimea Sa ca ipostas al Preasfintei Treimi. Coborârea are în vedere 
doar primirea umanităţii în Ipostasul Său, fără ca Preasfânta Treime să-Şi adauge ceva în Ea 
Însăşi şi fără să se micşoreze cu ceva. În felul acesta, Unul din Treime Care S-a făcut om 
pentru noi, unindu-Şi firea divină cu firea umană, a înălţat pe cea din urmă la cea mai înaltă 
treaptă dincolo de care n-ar mai fi fost fire umană. Pe lângă aceasta, Fiul lui Dumnezeu, 
trăind cele omeneşti la nivelul cel mai înalt, le trăieşte ca pe nişte potenţe ale dumnezeirii 
Sale în forma umană, cum subliniază părintele Stăniloae. În acest context, gândirea 
călugărilor sciţi s-a arătat pe deplin cuprinzătoare şi ortodoxă. Afirmând că Unul din 
Treime a pătimit cu trupul, ei au mărturisit că, chiar pătimirile sunt date ca posibilităţi în 
firea umană, ca mijloc de ridicare din plăceri inferioare, ca actualizare a unor potenţe aflate 
în Dumnezeu, dar care nu pot fi actualizate decât în firea umană creată sau prin ea, ca 
potenţe transpuse pe plan creat, în care se activează ca puteri umane corespunzătoare unor 
potenţe divine (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre 
dreptele dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 105, nota 109-110). 
32 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele 
dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 106. 
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oarecare între ele, ci credem că deosebirea rămâne neschimbată. De altfel 
nici nu e acelaşi lucru deosebirea cu împărţirea, subliniază Sfântul Maxim, 
pentru că „deosebirea e raţiunea după care se deosebesc suporturile şi 
arată cum este ceva, adică trupul este prin fire şi fiinţă ceea ce este, iar 
Dumnezeu Cuvântul este prin fire şi fiinţă ceea ce este”. Din acest punct de 
vedere, „împărţirea este tăiere deplină a suporturilor şi punere a lor să 
subziste ca părţi de sine şi despărţite între ele”. Deci, dacă după unire 
Cuvântul nu S-a schimbat în firea umană şi firea umană n-a ieşit din 
definiţia cea după fire, ci fiecare a rămas după fiinţă ceea ce este prin fire, 
deşi ambele firi sunt unite ipostatic, este drept să mărturisim că deosebirea 
firilor care s-au unit împreună se păstrează şi după unire.  

Sfântul Maxim, dând tărie învăţăturii sale hristologice, mărturiseşte 
că „nici dumnezeirea nu S-a schimbat în trup şi nici trupul nu s-a strămutat 
în dumnezeire. Această precizare arată că în hotărârea de la Calcedon, cum 
că firile sunt „neamestecate”, nu înseamnă că rămân exterioare una alteia, ci 
se străbat interior perihoretic. „Neamestecate” înseamnă în acest sens că 
niciuna nu se schimbă din ceea ce este, ca să devină altceva sau o singură 
fire. În atare caz, în unirea ipostatică firea umană în Ipostasul Fiului lui 
Dumnezeu este pătrunsă de firea divină, fără să fie transformată sau înghiţită 
de aceasta, cum susţineau monofiziţii, iar firea divină nu se schimbă în firea 
umană. O asemănare a acestei relaţii poate fi aceea dintre trup şi suflet, după 
Sfântul Maxim şi alţi Părinţi ai Bisericii. Trupul fiind plin de suflet şi 
sufletul fiind peste tot în trup se imprimă unul în celălalt. Din această unire 
ipostatică reiese că faptele Mântuitorului Iisus Hristos sunt pline de putere 
dumnezeiască deşi sunt făcute prin trupul omenesc. De asemenea, tot 
această unire ne mai arată că cele adunate împreună, firea divină şi cea 
umană, concură amândouă într-o Persoană, unind pe cele despărţite laolaltă. 
Deci, de îndată ce raţiunile sunt păstrate şi deosebirea firilor, înseamnă că 
fiecare fire din Persoana Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos se 
păstrează după unire în proprietatea cea după fire, fără să se confunde sau să 
se despartă una de cealaltă. Această unire ne mai arată că amândouă firile 
sunt pe de o parte un Ipostas unic al Fiului, iar pe de alta că ele sunt şi 
deosebite şi neîmpărţite.33  

Dar cele două firi ale Mântuitorului Hristos, unite într-un singur 
ipostas, au şi două voinţe şi două lucrări corespunzătoare celor două firi. 
Aceasta înseamnă că Mântuitorul Hristos S-a constituit în aşa fel încât 
voinţa umanului să fie imprimată dumnezeieşte în unirea culminantă cu 

                         
33 Sfântul Maxim precizează prin această învăţătură, urmând călugărilor sciţi şi lui Leonţiu 
de Bizanţ, că firile Mântuitorului Iisus Hristos nu pot să fie în niciun caz două persoane şi 
nici unite prin absorbţia uneia în cealaltă, ci sunt o realitate compusă dar şi unitară în 
acelaşi timp. 
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dumnezeirea. Fireşte, susţine Sfântul Maxim, nu se poate cugeta că prin 
unirea firilor în Ipostasul Logosului s-ar fi armonizat în mod natural fiecare 
din cele lipsite de aceasta, chiar dacă am admite prin cugetare că firile, 
înaintând, s-au adunat în mod nedespărţit într-o fire care a rezultat din ele. 
Omenescul nu e contrar lui Dumnezeu prin fire, dar nici nu are identică cu 
sine dumnezeirea ca izvor al existenţei infinite şi nici necesitatea de a 
rămâne alipit de Dumnezeu, ci e făcut pentru a se dori după o unire din ce în 
ce mai intimă cu Dumnezeu, spune Sfântul Maxim.34  

Deci, în lucrarea sa de răscumpărare a neamului omenesc, „Cuvântul 
a fost întipărit de om”, cum zice Sfântul Maxim. Această expresie ne arată 
că în Mântuitorul Hristos se împlineşte planul din veci al lui Dumnezeu cu 
privire la mântuirea lumii. Atunci, când Duhul Sfânt S-a coborât peste 
Fecioara Preacurată, „prin asumare, din milă faţă de firea umană Cel Ce e 
capul întregului trup Şi-a însuşit ca Doctor bolile celui suferind, până a ne 
elibera de acestea, ca Dumnezeu Care S-a întrupat pentru noi, luându-le de 
la noi şi desfiinţându-le cu puterea trupului asumat al Lui”. Motivul acestui 
act răscumpărător este îndoit: „unul e certarea, altul necinstea. Primul 
caracterizează firea noastră, al doilea o alterează. Pe primul l-a primit ca 
om pentru noi voindu-l fiinţial, adeverind firea şi înlăturând osânda 
noastră, pe al doilea l-a însuşit iarăşi în chip iconomic (mântuitor) ca un 
iubitor de oameni arătându-Se în noi şi în modul nostru nevindecat, ca, 
consumând tot ce e al nostru ca focul ceara, sau ca soarele aburul 
pământului, să ne transmită cele ale Sale şi să ne facă încă de aici 
nepătimitori şi nestricăcioşi prin făgăduinţă”.35 Cum vedem, Sfântul Cuvios 
arată că Naşterea din Preasfânta Fecioară şi suportarea pătimirilor 
caracterizează pe de o parte slăbiciunea firii noastre, iar pe de alta ne arată 
starea noastră de ocară. Deci, neputinţa firii omeneşti cu care S-a unit 
ipostatic Fiul lui Dumnezeu a fost vindecată prin suportarea naşterii 
omeneşti şi prin îndurarea a toată ocara şi necinstea. Această pătimire de 
necinste a topit-o Domnul prin îndumnezeirea firii umane, făcându-ne 
nepătimitori prin Naşterea Sa omenească şi moartea Sa pe cruce. Mai precis, 
El a vindecat firea noastră de boli şi de patimi ca deprinderi rele de la calea 

                         
34 Făcând comparaţie cu firea umană, Sfântul Maxim spune că voinţa noastră e simplă şi 
păcătoasă din pricina alunecării ei aici şi acolo, care deşi nu alterează firea, abate mişcarea, 
sau, mai drept vorbind, o face altfel. Dar deşi face multe contrar raţiunii, fiinţa nu cade 
nicidecum din raţiunea înnăscută ei. Deci nu e altul umanul din noi şi altul cel din 
Mântuitorul Hristos, nici alta voinţa după raţiune a firii, deşi voieşte altfel şi mai presus de 
noi. Desigur, când omul n-a mai fost în stare să răspundă în niciun chip la ajutorul lui 
Dumnezeu în vederea unirii cu el, omenescul a fost primit în Ipostasul dumnezeiesc al 
Fiului, moment care corespunde voinţei lui Dumnezeu de a Se face om şi de a uni 
umanitatea cu firea divină în Ipostasul Său. 
35 IDEM, Ibidem, p. 459. 
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cea dreaptă a firii şi de la alunecarea ei spre risipire. De cele dintâi El ne-a 
vindecat, iar de cele de al doilea ne-a curăţit, dându-ne ca prin credinţă şi 
iubire să primim cununa slavei Sale şi să primim diadema comuniunii cu El 
după har. Aşa că, prin harul Său noi putem să avem în noi înşine pe Cel 
Unul Născut al Tatălui în Duhul Sfânt împărtăşind şi altora cele dumnezeieşti 
într-o revărsare de înţelepciune plină de nesfârşite daruri, ca o comunicare 
de înţelesuri. 

Aşadar, unirea celor două firi în Ipostasul Logosului este pătrunsă de 
harul divin şi atât de îndumnezeită pe cât este de însufleţit trupul de suflet.36 
Vorbind împotriva blasfemiilor lui Nestorie, Sfântul Chiril al Alexandriei 
spunea: „Privind la taina Domnului Hristos, raţiunea unirii nu ignoră 
deosebirea, dar înlătură împărţirea; nu confundă sau amestecă firile, ci 
Cuvântul lui Dumnezeu împărtăşindu-Se de trup şi sânge, Se cugetă, Se 
înţelege şi Se numeşte totuşi acelaşi Fiu”. Argumentul este că: „trupul este 
altul după firea sa decât Cuvântul născut din Dumnezeu Tatăl şi altul, după 
raţiunea firii proprii, Unul-Născut. Dar a şti aceasta nu înseamnă totuşi a 
despărţi firile după unire”. În concluzie, „pentru a dovedi că nu se vatămă 
nicidecum raţiunea celor unite prin unire, Sfântul Chiril arată şi aceea că 
nu se amestecă una cu alta prin faptul că amândouă sunt unite după 
ipostas, ci mai degrabă rămân în ceea ce este fiecare prin fiinţă”. Ca atare, 
firile: „nici nu se amestecă între ele, prin faptul că constituie un ipostas al 
Fiului, nici nu se împart (se despart) între ele prin faptul că sunt şi rămân şi 
se cugetă una şi alta (evident după fiinţă) după unire”.37 Aceasta denotă că 
fiecare dintre firi rămâne cu proprietatea şi deosebirea ei naturală în aşa fel 
că Logosul Tatălui este Dumnezeu după fire şi nu trup, deşi Şi-a făcut trupul 
propriu în chip iconomic, iar trupul nu este după fire Dumnezeu, deşi a 
devenit propriu al Cuvântului după unire. Există, bineînţeles, şi o deosebire 
                         
36 Este clar că sufletul nu se poate manifesta cât e pe pământ fără trup, el fiind făcut pentru 
trup şi odată cu trupul, pentru materia pe care sufletul o face un trup acomodat lui în mod 
unic. Pe când Ipostasul divin poate exista fără firea umană. Mai mult, firea umană nu e 
făcută pentru a Se manifesta Ipostasul divin prin ea, deşi este mijlocul prin care se 
manifestă. Cât privesc însă mişcările materiei, acestea pot fi folosite de mişcările sufletului 
care se întipăresc materiei, făcându-le mişcări ale trupului unui anumit suflet. În atare caz, 
spune părintele Stăniloae, mişcările firii umane – gândirea, simţirea, vorbirea – sunt folosite 
de Logosul divin ca mijloace de manifestare ale actelor divine, care le înalţă la această 
slujire, fără să le anuleze ca mişcări ale firii umane. Deci, în unitatea sufletului sunt date 
potenţial toate valenţele care se pot ramifica în lucrările variate cărora le corespund 
mişcările trupului şi cu care se îmbină mişcările sufletului. La fel, în unitatea firii 
dumnezeieşti sunt date unitar toate valenţele mişcărilor sufletului şi ale trupului, toată 
compoziţia creaţiei avându-şi originea în unitatea firii dumnezeieşti (SFÂNTUL MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele dogme ale lui Dumnezeu şi 
împotriva ereticului Sever, p. 108, nota 113). 
37 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele 
dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 109-110. 
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între cele ce sunt diferite şi acolo unde este o deosebire acolo există şi cele 
ce se deosebesc. Aceasta duce la concluzia că în Mântuitorul Hristos există 
o diversitate de fiinţă a celor din care constă El şi care produce deosebirea 
firilor, în calitate de cauză, şi că deosebirea indică, în calitate de cauzată, 
diversitatea naturală a celor unite drept cauză a ei. Deci, în Ipostasul 
Mântuitorului firile se implică una pe cealaltă şi ceea ce se spune de una e 
numaidecât necesar să se mărturisească şi cealaltă.38 Tocmai pentru aceasta, 
consideră Sfântul Maxim, că trebuie să se spună două firi ca să nu afirmăm 
numai deosebirea simplă, căci e mai uşor şi mai adevărat să se arate prin 
rostirea lucrurilor deosebirea lor, decât a se adeveri numai prin cuvânt că 
lucrurile sunt diferite.  
  
Unirea ipostatică a celor două firi divină şi umană în Persoana 
Cuvântului înomenit implică existenţa a două voinţe şi două lucrări 
Omul, cum am văzut mai sus, călcând porunca lui Dumnezeu cu deplină 
voinţă şi libertate, a fost robit de moarte şi de stricăciune. Pentru ridicarea 
lui era nevoie de vindecarea firii Sale şi de îndreptare de la cineva mai 
presus de el. Pentru că niciun om nu era în stare să săvârşească această 
lucrare, a rămas ca Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, să Se facă 
om ca să ne vindece în firea Sa umană şi apoi prin ea tot neamul omenesc 
care „este asemenea prin asumarea a ceea ce e asemenea”.39 Pentru aceasta, 
asumându-Şi natura noastră în Persoana Sa, Fiul lui Dumnezeu a luat şi 
lucrarea ei raţională şi vitală, căci, „cugetând şi lucrând noi odinioară prin 
ea, aveam nevoie de mântuirea ei”. Deci, pentru că omul avea nevoie de 
vindecare, Cel iubitor de oameni S-a smerit pe Sine până la cruce ca să ne 
răscumpere. El S-a zămislit în pântecele neprihănit al Maicii Sale, 
îndumnezeind astfel prin Întrupare, răstignire şi Înviere întreaga noastră fire 
umană. Întrucât El ne-a creat şi ne-a înzestrat cu voinţă liberă şi lucrare 
pozitivă, Cuvântul, în iconomia Lui, luând firea noastră, a unit-o cu Sine 
după ipostas aşa cum a creat-o de la început, capabilă să voiască şi să 

                         
38 La Calcedon se formulase învăţătura cum că Mântuitorul Hristos este „în două firi”, 
urmând ca la Sinodul V Ecumenic să se adauge şi că e „din două firi”, ceea ce însemna un 
pas spre reconcilierea cu monofiziţii. Sfântul Maxim foloseşte această expresie împotriva 
monofiziţilor care admiteau că este o deosebire între firea umană şi firea divină în Domnul 
Iisus Hristos, dar nu admiteau să se deducă de aici că această deosebire implică şi existenţa 
a două firi. Deci, era de la sine înţeles că dacă se afirma deosebirea în Mântuitorul Hristos, 
trebuie să se afirme şi firile de care ţine deosebirea. 
39 Sublinierea Sfântului Maxim este clară: Fiul lui Dumnezeu coborându-Se şi făcându-Se 
om a unit cu Sine firea umană întreagă, după ipostas, afară numai de cădere, din care a 
provenit zdrobirea şi pedeapsa. Deci, spune Sfântul Maxim, Logosul, „luând sufletul 
înţelegător şi raţional împreună cu trupul de o fire cu el (συμφονη αυτου σεματοι) - adică 
pe omul întreg, fără de nici o pată -, şi unindu-l cu Sine după ipostas, Însuşi Dumnezeu Cel 
mai presus de fire, luând şi voinţa naturală a sufletului, a avut voinţa cu totul liberă”. 
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lucreze prin fire.40 Mântuirea în atare caz nu este o anulare a creaţiei sau o 
schimbare a firii omului, căci tocmai pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu Şi-a 
asumat firea noastră în Ipostasul Său, pentru ca s-o înalţe până la 
îndumnezeire, fără s-o transforme în altceva decât este ea real şi autentic.41 
Totodată, El a întărit şi firea noastră pe care Şi-a alcătuit-o în Preasfânta 
Fecioară ca să voiască mântuirea, întărire atât de necesară în vederea 
Înomenirii Lui.42 Aceasta ne arată că Dumnezeu Fiul, înomenindu-Se, nu 
reduce pe om la starea de obiect, nici pe Preacurata Sa Maică la simplu 
instrument al voii Sale, pentru că n-a creat pe om ca obiect. Aşadar, în 
virtutea acestui act mântuitor El ni Se prezintă după ambele Sale firi, din 
care şi în care constă, ca fiind prin fire voitor şi lucrător al mântuirii 
noastre.43 Aşa că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat pe cel 
lepros S-a apropiat de trupul lui în stare de curgere şi de stricăciune şi l-a 
vindecat, iar cu sufletul a voit ca prin amândouă firile dumnezeirea să 
alunge boala şi omul să fie vindecat.44 

                         
40 Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că mai întâi Mântuitorul a restaurat firea noastră din 
suferinţa adamică, apoi a ridicat-o la înălţimea la care trebuia să ajungă. Deci, Mântuitorul a 
trecut de la Cina cea de Taină, de la mielul pascal, ca prefiguraţie, la Sine ca Mielul care 
reprezintă real umanitatea. El a ridicat astfel păcatele oamenilor, prin jertfa Sa, şi a 
îndumnezeit firea omenească prin Învierea Sa. Supunându-Se totodată Legii, El S-a şi 
ridicat mai presus de ea ca Dumnezeu, instituind legea cea nouă întru sângele Său. În Legea 
veche Dumnezeu cerea de la om o jertfă de miel lipsit de conştiinţă şi de voinţă, din care, 
după ce era sfinţită prin primirea ei de către El, mânca şi omul ca să se sfinţească. Acum 
Dumnezeu Îl cere pe Cel Ce e şi Fiul Său ca Om jertfit ca prin jertfa Lui să se 
împărtăşească şi fraţii Lui de roadele crucii şi Învierii. 
41 Deci, făcându-Se om, în iconomia Sa, Fiul lui Dumnezeu a arătat o conformitate între El 
şi firea noastră, creată de El. Aceasta înseamnă că Preasfânta Treime voieşte ca Fiul să Se 
facă om şi să unească cu Sine umanitatea voitoare tocmai pentru că omul a fost făcut de 
Dumnezeu capabil să primească pe Dumnezeu în interiorul Său şi Dumnezeu să Se 
regăsească în om ca în fiinţa Sa iubită. 
42 În acest act al Înomenirii subliniem faptul că însăşi Preasfânta Maică este cea mai 
doritoare dintre oameni pentru a dobândi această răscumpărare. 
43 Nu trebuie să uităm esenţialul cum că Fiul Tatălui, pentru mântuirea noastră, S-a smerit 
pe Sine şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce. Deci, „Părinţii 
Bisericii universale, zice Sfântul Maxim, au propovăduit amândouă firile Domnului, cea 
dumnezeiască şi cea omenească; şi nu numai pe acestea, ci şi amândouă voinţele şi 
amândouă lucrările” (IDEM, Ibidem, p. 398). 
44 Referitor la această realitate a celor două firi şi cele două voinţe, Sfântul Maxim exclamă: 
„Vezi cum se face cunoscută dumnezeirea însoţită de amândouă, de trupul care lucrează şi 
de pornirea voinţei înnăscute în suflet”. Deci, „Domnul, împăcând lumea cu Sine, i-a 
împărţit binefacerea dăruită de El prin suflet şi trup, voind prin suflet şi atingându-se prin 
trup”, cum spune Sfântul Grigorie de Nyssa. De asemenea, „fiindcă alta este voinţa 
omenească şi alta cea dumnezeiască, spune ca din partea omului ceea ce e potrivit 
slăbiciunii omeneşti Cel Ce Şi-a făcut proprii pătimirile noastre, dar adaugă al doilea 
cuvânt, voind să se împlinească peste cea omenească voinţa înaltă şi dumnezeiască pentru 
mântuirea lumii. Căci Cel ce a zis: „Nu a Mea” a arătat prin acest cuvânt pe cea 
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Ambele firi ale Domnului, divină şi umană, în Ipostasul Domnului, 
comunică între ele perihoretic. Această comuniune este o dăruire a uneia 
alteia prin reciprocitate. Astfel cele proprii uneia comunică celeilalte în mod 
natural fiecărei părţi a Mântuitorului Hristos, prin unirea negrăită a lor, fără 
prefacere şi amestecare naturală a niciunei părţi în cealaltă.45 Pentru a 
descifra şi mai bine această comunicare a însuşirilor, Sfântul Maxim, la 
întrebarea lui Pyrhus despre felul cum se mişcă trupul la încuviinţarea 
Cuvântului, răspunde: „Cuvântul Cel mai presus de fiinţă, 
substanţializându-Se (luând fiinţă) omeneşte, avea şi puterea de persistenţă 
în existenţa umanităţii Lui, a cărei pornire şi ferire o arată voind prin 
lucrare. Şi anume, pornirea în a Se folosi într-atât de cele naturale şi 
ireproşabile, încât să nu fie socotit de necredincioşi ca Dumnezeu; iar 
ferirea în vremea patimilor într-atât, încât să-şi însuşească de bunăvoie 
teama de moarte”.46 Într-adevăr tot ceea ce a creat Dumnezeu şi a aşezat în 
om a luat şi în firea Sa omenească zămislită de El în pântecele Fecioarei 
Maria, inclusiv voinţa ei şi frica de moarte. Cât priveşte frica de moarte, 
Domnul Şi-a însuşit-o pe cea după fire, nu pe cea contrară firii care se naşte 
„din trădarea gândirii”, cum spune Fericitul Maxim. Frica ce nu mai ţine 
seama de gândire este o frică iraţională. Mai mult, „în Domnul nu premerg 
cele naturale voinţei, ca în noi”. Dacă în om firea este înţeleasă împreună cu 
voinţa, totuşi nu voinţa produce cele ale firii, ci voinţa apare pentru cele ale 
firii. Deci, Mântuitorul Hristos întâi voia pentru cele ale firii omeneşti, mai 
ales că firea omenească este creaţia voii Lui divine. Aceasta nu înseamnă că 

                                                               
omenească. Iar adăugând: „A Ta”, a arătat unirea dumnezeirii Sale cu a Tatălui, a Cărui 
voinţă nu se deosebeşte întru nimic de a Lui, datorită firii comune”, adăugă Sfântul Ierarh 
(IDEM, Ibidem, p. 399). 
45 Pornind de la cercetarea omului, Sfântul Maxim ajunge să spună despre fire şi voinţă 
următoarele: „Cele naturale nu se învaţă. Aceasta au spus-o nu numai cei ce s-au remarcat 
prin raţiune şi s-au distins de cei mulţi, ci şi obiceiul celor mai de jos. Iar dacă cele 
naturale nu se învaţă şi între ele este şi a voi, căci nimeni nu învaţă vreodată a voi, 
urmează că omul e voitor prin fire. Şi iarăşi, dacă omul e raţional prin fire, iar cel ce este 
raţional prin fire e şi liber prin fire, iar libertatea după Părinţi e voinţă, urmează că omul e 
voitor prin fire. Şi iarăşi, dacă în cele neraţionale conduce firea, dar ea e condusă în mod 
liber în omul care se mişcă prin voinţă, urmează că omul e voitor prin fire. Şi iarăşi, dacă 
omul a fost făcut după chipul Dumnezeirii fericite şi mai presus de fiinţă, iar firea 
dumnezeiască e liberă prin fire, urmează că şi omul, fiind cu adevărat chipul Ei, e liber 
prin fire. Iar dacă omul e liber prin fire, urmează că e voitor prin fire. Căci s-a spus că 
Părinţii au definit libertatea ca voinţă. Şi iarăşi, dacă e propriu tuturor oamenilor a voi şi 
nu e propriu unora şi altora nu şi ceea ce se vede comun în toţi caracterizează firea în 
indivizii în care se vede, urmează că omul e voitor prin fire” (IBIDEM, p. 497). 
46 După acest răspuns, imediat Cuviosul întreabă pe Pyrhus în numele Bisericii: „ce lucru 
necuvenit a făcut Biserica lui Dumnezeu mărturisind ca aflându-se în El, odată cu firea Lui 
omenească şi creată, şi raţiunile sădite în ea de la început prin creaţie, raţiuni fără de care 
e cu neputinţă să existe firea?” (IDEM, Ibidem, p. 493). 
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cele ale firii, apărute datorită voinţei, nu sunt trăite real, căci Mântuitorul nu 
voia întâi şi apoi flămânzea, ci deodată şi voia şi flămânzea. Deci, 
„flămânzind cu adevărat şi însetând, n-a flămânzit şi însetat în modul 
nostru, ci într-un mod mai presus de noi, adică cu voia, subliniază Sfântul 
Maxim. La fel şi înfricoşându-Se, nu Se înfricoşa ca noi, ci mai presus de 
noi”. Deci, tot ce e după fire în Mântuitorul Hristos „are unit cu raţiunea 
Lui naturală modul cel mai presus de fire, ca să adeverească şi firea prin 
raţiune, dar şi iconomia prin mod”.47 De altfel, ca şi Sfântul Maxim, toţi 
Părinţii au vorbit despre voia dumnezeiască a Mântuitorului Hristos care nu 
se deosebeşte de cea omenească numai prin modul aplicării ei, ci şi prin 
raţiunea ei, prin sensul ei. Ele nu sunt două voinţe pentru că cea omenească 
ar fi numai un alt mod de aplicare a voii dumnezeieşti, ci sunt două prin 
faptul că fiecare aparţine altei firi. Faptul că Mântuitorul era întreg 
Dumnezeu cu umanitatea şi Acelaşi întreg om cu dumnezeirea, rezultă şi că 
„Acelaşi, ca om, a supus în Sine şi prin Sine umanitatea lui Dumnezeu şi 
Tatălui, dându-ni-Se nouă ca şi chip şi pildă desăvârşită spre imitare, ca şi 
noi, privind ca spre Căpetenia mântuirii noastre, să predăm ceea ce e al 
nostru lui Dumnezeu, ca să nu voim altceva decât ceea ce voieşte El”.48 
Aceasta arată lămurit că Domnul Hristos a avut umanitatea noastră aşa cum 
o avem şi noi, în propria Sa Persoană şi că noi vom ajunge la îndumnezeire 
prin jertfa şi Învierea Sa din morţi.49  

Pentru exemplificarea acestei uniri ipostatice şi a comuniunii firilor 
în Ipostasul Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Maxim priveşte realitatea 
firii umane a Domnului şi participarea acesteia la iconomia mântuirii prin 
Jertfa Crucii şi biruinţa Învierii. Din această perspectivă, Sfântul Cuvios 
subliniază faptul că nu se poate nega trupului sentimentul că nu voia să 
moară, fiindcă aceasta este proprie firii lui, dar nici dumnezeirii că nu era 
unită cu firea umană în suferinţă, deşi nu pătimea direct. Despre aceasta 
Sfântul Chiril al Alexandriei spunea că atunci „când Domnul S-a arătat 
temându-Se de moarte, zicând: «De e cu putinţă, să treacă de la Mine acest 
pahar», se înţelegea că trupul, care se temea de moarte, era purtat de 
Dumnezeu Cuvântul care nu pătimea de această frică. Fiindcă a spus către 
Tatăl: «Nu precum Eu voiesc, ci precum Tu voieşti»”. Fără îndoială, 
Cuvântul Tatălui nu se temea de moarte, dimpotrivă se grăbea să ducă la 
capăt iconomia mântuirii noastre prin gustarea morţii pe cruce. Ca atare, 
numai firea umană se temea de moarte, se ferea şi se frământa de frica 
                         
47 IDEM, Ibidem, p. 493. 
48 IDEM, Ibidem, p. 500. 
49 Referitor la înţelepciunea şi darul Duhului Sfânt prin care au vorbit Sfinţii Părinţi, Sfântul 
Maxim Mărturisitorul spune că aceştia au învăţat adevărul despre Mântuitorul Hristos cu 
iubire de oameni nu de la ei, ci învăţând de la El. Ei nu erau cei ce grăiau de la ei, ci harul 
Domnului care-i umplea cu totul, în mod perihoretic, prin interioritate reciprocă. 
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acesteia, fiind propriu ei această experienţă.50 Apoi, „Mântuitorul Hristos a 
vorbit despre aceasta învăţând că a muri pentru toţi e un lucru voit, pentru 
că a fost sfatul firii dumnezeieşti; dar e şi un lucru care nu e voit, din 
pricina patimilor de pe cruce, şi le-a zis acestea referitor la trup, care se 
ferea de moarte”.   

Deci, pentru că firea omenească s-a unit cu firea divină, Mântuitorul 
Iisus Hristos suportă consecinţele păcatului strămoşesc pentru noi, fără ca El 
să fie pătimitor. El pătimeşte pentru ca prin dumnezeire să întărească 
umanitatea Sa în lupta pentru eliberarea de afecte, sau de pătimiri şi de 
moarte. Astfel, dacă Domnul slavei suferă pe cruce şi moare pentru noi, 
pentru că îndură durerile trupului, imprimat de afectele de pe urma păcatului 
firii noastre rezultă că unirea dată celor două firi de Ipostasul Său unic nu le 
contopeşte, dar face ca Dumnezeu să-Şi însuşească pătimirea trupului, iar 
trupul să se îndumnezeiască prin Dumnezeu, Care i Se face subiect.51 Ca 
atare, Mântuitorul Iisus Hristos, deşi nu pătimea ca având să dea o plată 
pedepsei, totuşi El avea după fire toate cele ale firii, afară de păcat.52 Deşi 
noi Îl mărturisim astfel pătimitor şi nepătimitor, necreat şi creat, pământesc 
şi ceresc, văzut şi cugetat, încăput şi neîncăput după fire, totuşi El nu 
pătimea fără voie cele omeneşti, din necesitate, cum le pătimim noi, ci cu 
libertatea unei infinite puteri.53 Sfântul Maxim chiar spunea că „pe Cel ce e 
şi Dumnezeu şi om prin fire nu-L cunoaştem din altă parte decât din 
                         
50 Este important să menţionăm faptul că Sfântul Maxim face deosebirea între viaţă şi 
moarte, dar nu de contrast, ci de opoziţie, sau de desfiinţare, afirmarea uneia înseamnă 
desfiinţarea celeilalte, sau existenţa uneia se face pricină a neexistenţei alteia. Omul, în 
atare caz, este o unitate a contrastelor, dar nu a contradicţiilor. E o unitate între suflet şi 
trup, între preocuparea de sine şi de alţii, dar nu o luptă între ele, cum s-a cugetat în 
filosofia hegeliană, care susţine că lupta între antiteză şi teză e motorul vieţii. Toate sunt 
spre armonie, spre convergenţă, nu spre lupta de eliminare reciprocă. De remarcat este însă 
că pe când între fiinţe deosebite pot exista numai contraste, în aceeaşi fiinţă pot fi şi 
contradicţii ce desfiinţează viaţa prin moarte. Dar ele nu desfiinţează însăşi fiinţa, căci sunt 
numai „în jurul fiinţei” (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ale aceluiaşi definiţii 
ale deosebirilor, p. 439).  
51 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola către catolicii care locuiesc în 
Sicilia, părinţilor egumeni şi monahi şi mirenilor dreptcredincioşi care locuiesc în această 
insulă iubitoare de Hristos, p. 368, nota 521. 
52 Sfântul Maxim spune că Mântuitorul Hristos „n-a avut nici păcatul din minte, de care 
Adam se arată că a pătimit prima dată, nici fapta şi lucrarea răului ce provine din el prin 
trup”. El n-a putut nici gândi că poate păcătui, cum a putut Adam, deoarece Ipostasul 
umanităţii Lui era Însuşi Fiul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că El nu putea gândi că ar 
putea lucra contra Sa.  
53 Este de reţinut şi subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos suportă consecinţele păcatului 
strămoşesc nu pentru că firea divină s-a unit cu firea umană, ci, mai degrabă, pentru că Fiul 
lui Dumnezeu, în mod voit, ca Persoană dumnezeiască, S-a întrupat şi a acceptat urmările 
păcatului strămoşesc numai în ceea ce priveşte compatibilitatea trupului ce se sfârşeşte în 
moarte, precum şi afectele ireproşabile ale firii umane. 
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însuşirile proprii firilor care-L caracterizează ca Dumnezeu şi ca om, adică 
din voinţa şi lucrarea dumnezeiască şi din voinţa şi lucrarea omenească, cu 
care şi prin care pecetluieşte ceea ce era şi ceea ce S-a făcut, lucrând ca 
Dumnezeu minuni mai presus de noi de bunăvoie şi pătimind tot de 
bunăvoie ca om pentru noi. Deci, în Mântuitorul Hristos lucrarea 
dumnezeiască se împlineşte prin cea omenească, pentru a avea un unic 
efect, îndumnezeirea firii Sale umane şi mântuirea lumii prin jertfa şi 
Învierea Sa. Astfel, precum în om lucrarea sufletului şi a trupului nu sunt 
contrare, ci se întregesc, tot aşa şi umanul din Ipostasul Cuvântului n-a fost 
făcut contrar dumnezeiescului, ci ca mijloc de manifestare a acestuia şi ca 
împlinire reală a lui”.54  

Dar, cu toate că vorbim de două firi, divină şi umană unite într-un 
singur ipostas, în Mântuitorul Iisus Hristos nu putem vorbi de o unică 
lucrare, ci de două lucrări specifice acestor două firi. Aceasta dovedeşte că 
Fiul lui Dumnezeu înomenit e o unică Persoană, în care firile şi lucrările 
sunt unite, fiind vorba de o unire care depăşeşte impunerea speciei.55 
Aşadar, cele două lucrări ale Mântuitorului Hristos corespund celor două 
firi, divină şi umană unite într-o singură persoană. Fiecare dintre aceste firi 
comunică perihoretic una cu alta prin mijlocirea ipostasului. Astfel, Domnul 
dă firii Sale umane posibilitatea să-şi exprime voinţa liberă în cadrul 
Ipostasului Său şi să pătimească pentru a scoate afectele din interiorul ei 
prin jertfă şi Înviere. Atunci când Mântuitorul spune: „Nu precum Eu voiesc, 
ci precum Tu” a vrut să arate că El a îmbrăcat firea noastră cu adevărat 
temătoare de moarte, căci numai trupului e propriu a se teme de moarte, a se 
feri de ea şi a se întrista până la moarte. Dar, deşi Domnul părea să fie lipsit 
şi gol de lucrarea Lui, adeverind slăbiciunea firii Lui în faţa suferinţelor şi a 
morţii, totuşi El nu Şi-a ascuns puterea Lui dumnezeiască, arătând prin 
aceasta că nu era simplu om. Evident, dacă ar fi arătat prin toate numai cele 
omeneşti, El ar fi fost socotit numai om. Şi iarăşi, dacă ar fi împlinit 
totdeauna numai cele ale dumnezeirii, nu s-ar fi adeverit învăţătura despre 

                         
54 Sfântul Maxim subliniază acest aspect când, referindu-se la firea umană, zice că omul, 
având cele două componente sufletul şi trupul, împlineşte două feluri de activităţi, fără să-l 
distingă în două persoane şi nici persoana unică ce le săvârşeşte să comprime activităţile 
într-una. Deşi aveam această lucrare, totuşi nu putem vorbi despre o activitate pură a 
sufletului sau a trupului fără să gândim că aparţin întregii persoane. Astfel, unitatea 
persoanei implică în acelaşi timp atât două firi cât şi două lucrări, acestea două fiind una şi 
a unicei persoane. Este clar că până la un anumit punct există o lucrare proprie a sufletului 
şi a trupului fără să se vorbească de două firi în om. Prin urmare, lucrarea sufletului se 
săvârşeşte prin cea a trupului ca printr-un organ.  
55 De menţionat este faptul că Sfântul Maxim spune că Persoana Domnului este o unitate 
care nu anulează în ea firile şi mişcările distincte, acţiuni specifice numai Lui. Astfel 
Mântuitorul Hristos, asumându-Şi firea umană, trăieşte cele omeneşti prin trupul Său 
imprimându-i acestuia energia divină a Ipostasului Său veşnic. 
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Întrupare, jertfă şi mântuirea lumii. Deci, Mântuitorul Hristos, spune Sfântul 
Maxim: „fiind prin fire Dumnezeu şi om, Acelaşi voia ca Dumnezeu şi om, 
adică în mod îndoit şi nu unic, El voia aşa fiind Unul. Dacă el nu e nimic 
altceva decât firile din care şi în care există, evident că voia şi lucra potrivit 
firilor Lui, sau potrivit fiecăreia, dacă nici una din ele nu era fără voinţă, 
sau nelucrătoare. Iar dacă El voia şi lucra potrivit firilor Lui sau potrivit 
fiecăreia, iar firile Lui erau două, fără îndoială erau două şi voinţele Lui 
naturale şi lucrările lor fiinţiale erau de număr egal. Căci aşa cum numărul 
firilor Aceluiaşi Unic Hristos, cugetat şi exprimat în chip evlavios, nu 
împarte pe Hristos, ci prezintă păstrată chiar în unire deosebirea firilor, aşa 
nici numărul voinţelor şi lucrărilor ce aparţin fiinţial firilor Lui. Deci, prin 
amândouă firile Lui era, precum s-a spus, Acelaşi voitor şi lucrător al 
mântuirii noastre”.56 

De bună seamă că prin unirea ipostatică a celor două firi Domnul 
Iisus Hristos Şi-a însuşit şi afectele introduse prin păcat şi asumate de El 
prin firea Sa umană. Astfel El a voit să rabde moartea ca să readucă neamul 
omenesc la starea de la început.57 Întrucât a vrut să învingă moartea în locul 
nostru, Cel iubitor de oameni, S-a ridicat cu voia peste aceste afecte, le-a 
suportat şi apoi le-a biruit. Dacă trupul Său n-ar fi avut frica de moarte, 
spune Sfântul Maxim, n-ar fi fost un trup adevărat şi El n-ar fi realizat prin 
asumarea lui mântuirea noastră.58 În atare caz, nici moartea Lui n-ar fi fost 
reală şi cu atât mai puţin biruirea ei prin cruce şi Înviere. Deci, de voia 
Tatălui de a ne mântui prin Fiul Său înomenit a ţinut şi ca trupul Lui să aibă 
frică de moarte, să se înspăimânte de ea în chip natural şi apoi s-o biruiască 
cu moartea Lui. Prin urmare, Mântuitorul Hristos, prin moartea Sa, a 
imprimat în Sine teama de moarte în mod real ca fiindu-ne ceva propriu, 
pentru puţin timp, ca apoi să ne elibereze şi de aceasta. El a adeverit prin 
această suferinţă realitatea firii Sale umane care se temea de moarte, în chip 

                         
56 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITOSRUL, Disputa cu Pyrhus, p. 485.  
57 Când vorbim de starea de la început nu ne referim la starea până unde a fost ridicată firea 
noastră în Ipostasul Mântuitorului Iisus Hristos prin îndumnezeire. Este de reţinut că noi am 
ajuns prin îndumnezeire în Preasfânta Treime, acolo unde S-a înălţat Mântuitorul şi 
Domnul nostru de-a dreapta Tatălui. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos, prin actele Sale 
mântuitoare, l-a înălţat pe om mai presus de starea sa originară sau paradisiacă de la 
început. Astfel, firea omenească a ajuns în Preasfânta Treime, păstrându-şi caracteristicile 
sale omeneşti. 
58 Este adevărat că trupul Domnului nostru Iisus Hristos nu este subiect şi nu se poate spune 
că a suferit sau că îi este frică de moarte. Căci numai Persoana Fiului Dumnezeu înomenit 
suferă în trup sau prin trup, este de obşte cunoscut. Aceasta înseamnă că trupul a fost trup 
omenesc real, că firea umană a Domnului a avut o voinţă naturală şi nu o voinţă gnomică, 
că suferinţa în trup sau prin trup a avut ca scop transformarea fiinţială a naturii umane 
enipostaziată de Cuvântul lui Dumnezeu prin Întrupare şi că în virtutea deofiinţimii firii 
umane toate acestea se răsfrâng în mod real şi obiectiv asupra întregului neam omenesc. 
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firesc, ca apoi, prin biruinţa ei, să lucreze mântuirea tuturor curată de 
închipuiri, de temeri şi de spaime. Totodată, El a înfăţişat prin moartea Sa 
cea mai mare pornire împotriva morţii şi unirea culminantă a voinţei 
omeneşti din El cu voinţa Lui şi a Tatălui, întărind astfel unirea ipostatică 
prin cuvântul: „Să nu se facă voia Mea, ci a Ta”.59 Astfel, „fiecare natură a 
Sa lucra, cu participarea celeilalte, ceea ce are propriu”, pentru că „în 
unele e deosebită lucrarea umanităţii şi în altele e deosebită lucrarea 
dumnezeirii... De exemplu, cât priveşte milostivirea, în ea concurg 
amândouă lucrările...”.60 

Sfântul Maxim Mărturisitorul crede deci că unirea ipostatică poate fi 
subliniată şi prin expresia „în două firi” echivalentă cu formula Sfântului 
Chiril: „O fire a lui Dumnezeu Cuvântul întrupată”. Această expresie, 
Sfântul Chiril o folosea împotriva relei cugetări a lui Nestorie, care spunea 
că unirea dintre cele două firi s-a făcut numai prin relaţie.61 Apoi, expresia 
neîmpărţit, în atare caz, are o dublă semnificaţie: unirea după ipostas ca 
înţeles al dreptei credinţe şi legătura relaţiei pe care o respinge ca fiind 
purtătoare de venin eretic. Dacă cineva foloseşte expresia „în chip 
neîmpărţit”, conform cu Nestorie, o face suspectă întrucât se înţelege că 
unirea s-a făcut numai printr-o legătură de relaţie. Părinţii de la Calcedon au 
considerat categoric că unirea după ipostas este adunarea celor de altă fiinţă, 
adică a firii divine cu firea umană, într-un ipostas, fiecare din cele două ce 
s-au compus în el păstrând nealterată şi nedespărţită proprietatea ei naturală 
faţă de cealaltă.62 Deci, mărturisind unirea după ipostas, chiar dacă se spune 
două firi după unire, unite în mod neîmpărţit, adică în unirea cea după 
ipostas, nu se abate de la adevăr, asigură Sfântul Maxim. Dimpotrivă, 
aceasta ne arată că cele din care se compune Domnul Iisus Hristos, firea 
divină şi firea umană, rămân neamestecate tocmai datorită deosebirii 
                         
59 De aici Sfântul Maxim deduce cu certitudine că nu poate fi „o singură lucrare unde fiinţa 
e deosebită”, ci Domnul slavei „a pătimit ca om, dar lucrând şi ca Dumnezeu”. 
60 Tocmai pentru această realitate a unirii ipostatice între cele două firi ale Domnului, 
subliniază Sfântul Maxim, Biserica nu va admite că e „una lucrarea naturală a lui 
Dumnezeu şi cea a făpturii” (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Despre cele două 
voinţe ale lui Hristos Cel unul, Dumnezeul nostru, p. 427). 
61 Sfântul Chiril sublinia faptul că: „adaosul neîmpărţit nouă ni se pare că exprimă dreapta 
credinţă, iar aceia nu socotesc aşa. Căci expresia neîmpărţit se înţelege la ei în alt mod, 
conform cu înnoirile lui Nestorie. Ei spun că neîmpărţit înseamnă cinstea egală, identitatea 
voirii şi autorităţii ce o are omul cu Dumnezeu Cuvântul, Care locuieşte în el. Deci nu exprimă 
simplu cuvintele, ci cu o anumită viclenie şi rea intenţie” (IDEM, Ibidem, p. 119-120).  
62 După cum se ştie, Nestorie considera că unirea prin relaţie este o mişcarea egală a voinţei 
celor ce subzistă în mod distinct în unităţi unitare personale, în identitatea neschimbată a 
liberului arbitru. În acest context, expresia „neîmpărţit” este înţeleasă în sensul că omul 
rămâne prin voinţa liberă nedespărţit de Dumnezeu, Care locuieşte în el. Aceasta face 
dependentă unirea Persoanei omeneşti cu Dumnezeu prin voia acesteia, rămânând deosebită 
de Logos. 
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păstrate după unire. Mai precis, „Cel Unul după ipostas nu poate face 
nicidecum pe cele deosebite întreolaltă prin raţiunea naturii lor să fie afară 
de El şi să fie cunoscute fără El în oarecare mod”.63 În concluzie, Sfântul 
Chiril al Alexandriei avea perfectă dreptate când afirma că se poate vorbi 
despre două firi unite în mod neîmpărţit după unire, respingând pe cei ce se 
folosesc de înţelesul exprimat de această expresie în sens rău.64  

Cât priveşte raportul între ipostasurile umane, care sunt multe şi de 
aceeaşi specie, şi Ipostasul unic al Mântuitorului Iisus Hristos, există de 
bună seamă o deosebire clară. Oamenii nu sunt numai dintr-o specie unică, 
ci sunt şi ipostase multe, fără ca această unitate de specie să contrazică 
multitudinea de persoane. Diferit de aceştia, Mântuitorul Iisus Hristos n-are 
nici sensul unui ipostas în multe altele şi nici al unei unice fiinţe, ci este 
„Ipostasul Cuvântului” care asumă firea omenească în Ipostasul Său veşnic, 
unindu-o cu firea Sa divină. În această unire este implicată ideea 
enipostazierii firii omeneşti în Ipostasul Cuvântului. Datorită acestui fapt, 
Domnul şi Mântuitorul nostru nu este nici o fire compusă, cum susţinea 
Sever de Antiohia, căci numai cele create sunt compuse cum este omul 
                         
63 Nestorienii, mărturisind unirea prin relaţie, chiar dacă subliniază expresia „în chip 
neîmpărţit”, învăţătura lor este greşită. Spunând că firile s-au unit după oarecare co-dispoziţie 
iubitoare şi că cele indicate au în ele nedespărţirea, totuşi nu pot spune că Dumnezeu 
Cuvântul este un ipostas împreună cu propriul Lui trup însufleţit şi întipărit de minte, luat 
din noi. Aceasta dovedeşte că este cu neputinţă ca din două ipostasuri proprii, despărţite 
prin raţiunea proprie în indivizii de fire deosebită, să se facă un ipostas. Adevărata 
învăţătură a Bisericii este că Mântuitorul Iisus Hristos este un ipostas care n-are alături de 
Sine o categorie de ipostasuri, asemenea Lui, ci are, asemenea Lui ca Dumnezeu, 
ipostasurile dumnezeieşti, iar ca om, pe cele omeneşti. Deci prin Ipostasul Său El uneşte cu 
Sine atât ipostasurile dumnezeieşti cât şi cele omeneşti. 
64 LARS THUNBERG, în Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of 
Maximus the Confessor, observă că Sfântul Maxim nu insista prea mult asupra expresiei 
„din două firi”, pentru că el ţinea să afirme şi faptul că cele două firi s-au păstrat în Domnul 
Hristos unite desăvârşit. Evident, pentru Sfântul Maxim formula de la Calcedon, completată 
de Sinodul al V-lea Ecumenic, cum că Mântuitorul este un ipostas compus, sau constând în 
sau din două firi, este mai preferată decât expresia lui Leonţiu despre primirea firii omeneşti 
în Ipostasul Cuvântului. Ca atare, Mântuitorul Hristos menţine unite şi neschimbate firile şi 
raţiunile acestora în Ipostasul Său. Mai mult, Sfântul Maxim vede atât o asemănare între 
felul cum e compus Ipostasul Domnului Hristos din firea dumnezeiască şi cea omenească, 
şi cel uman, din suflet şi trup, cât şi deosebirea în care cele două componente umane 
formează nu numai un ipostas, ci şi „o fiinţă” umană, deşi în Mântuitorul Hristos fiinţa 
umană şi cea divină nu formează o singură fiinţă. Evident, persoana umană, fiind un 
exemplar al fiinţei sau al speciei umane, care apare prin actul natural al naşterii, se 
deosebeşte de Domnul Hristos Care e unic, născându-Se ca om mai presus de fire din 
Preacurata Fecioara Maria. Aceasta implică desigur deosebire între cele două firi în El, 
comparativ cu cea dintre suflet şi trup în om. Deci, în Mântuitorul Hristos e unit Creatorul 
cu creatul, pe când în omul de rând sunt unite două părţi ale creatului, trupul împreună cu 
sufletul. Este adevărat totuşi că unitatea de ipostas face ca Mântuitorul Hristos să fie o 
singură persoană, ca şi omul, care-Şi trăieşte ambele părţi ca proprii. 



51 

alcătuit din trup şi suflet, componente care vin la existenţă din ceea ce nu 
este prin voia şi lucrarea lui Dumnezeu. Astfel, dacă oamenii nu există decât 
numai ca persoane compuse, pentru că au toţi o natură compusă, trăind într-o 
existenţă concretă cu trăsături proprii, Mântuitorul Hristos însă e un ipostas 
compus, având două firi, dar nu două ipostasuri, pentru că firile ce sunt unite 
în El există în mod distinct şi înainte de unire. Dar, odată ce Cuvântul uneşte 
în Ipostasul Său firea divină cu firea umană El dă o nouă existenţă naturii 
umane în Sine, deosebită de existenţa ce o are în ceilalţi oameni. Aşa că 
numai în El şi prin Înomenirea Lui, omul ca persoană se bucură de libertate 
în cadrul speciei sale.  

Din cele arătate mai sus reţinem că două lucruri distincte dau 
posibilitatea Cuvântului dumnezeiesc să Se facă om unic şi să-Şi ridice firea 
umană la treapta cea mai înaltă pe care o poate ajunge firea umană, 
libertatea şi capacitatea de a putea să primească pe Fiul lui Dumnezeu întru 
sine. Faptul că libertatea îl face pe om unic în cadrul naturii umane şi că a 
fost creat de Dumnezeu, nefiind cu totul uniformizat de natura sa comună şi 
având nevoie ca prin comuniune cu alţii să atingă fericirea, a dat posibilitate 
Mântuitorului Hristos, ca în natura Sa umană să aducă umanitatea la 
suprema ei împlinire în El. De asemenea, faptul că omul are în el de la 
început libertatea, dar şi unicitatea lui, şi că sufletul său nu vine în trup ca 
ceva gata format,65 putând să se asocieze cu indiferent care trup, ne arată că 
el are o anumită formă potenţială şi exclusivă proprie firii Sale şi 
corespunzătoare  numai Lui.66 De bună seamă că în atare caz este exclusă 
posibilitatea ca sufletul să fie închis şi în alte trupuri, în sens origenist sau al 
reîncarnărilor budiste. Mai adăugăm la aceasta ideea Sfântului Maxim că 
sufletul aduce cu sine şi puterea de a participa la durerea trupului şi de a fi 
părtaşi la bucuriile şi suferinţele acestuia.67  
                         
65 După Sfântul Maxim, „elinii născocesc cum că sufletul preexistă trupului propriu sau, 
iudei cum că acesta vine la existenţă după trupul propriu, iar alţii, origeniştii, presupun că 
sufletul şi-a primit un început bun şi plăcut lui Dumnezeu înainte de creaţia celor văzute. 
Toate aceste afirmaţii, spune Cuviosul Maxim, sunt contrare învăţăturii Bisericii” 
(SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele 
dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 129). 
66 Nu se poate vorbi de dependenţă în interiorul Persoanei Mântuitorului fiindcă dependenţa 
înseamnă necesitate. Prin asumarea naturii umane cu raţiunea ei naturală şi cu voinţa ei 
naturală, Fiul lui Dumnezeu o face liberă în unirea ei cu firea divină în interiorul Ipostasului 
Său dumnezeiesc. Ca atare, nimic nu este dependent în Persoana Mântuitorului şi nimic nu 
este dependent în relaţia dintre cele două firi, ci unire în libertate prin lucrarea Ipostasului 
Logosului şi prin voirea naturală a firilor. Aşa că, firea dumnezeiască oferă firii omeneşti 
viaţa şi puterea dumnezeiască, iar firea omenească, în deplină libertate naturală şi în 
libertatea subiectivizării Sale în şi prin ipostas, le primeşte. 
67 Părintele Stăniloae subliniază un fapt deosebit de important în acest comentariu, cum că 
Sfântul Maxim afirmă că sufletul e atât de unit cu trupul încât simte în felul lui loviturile 
din trup. Această relaţie ne duce cu mintea la faptul că Însuşi Cuvântul întrupat, simţind 
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Revenind la unirea celor două firi ale Mântuitorului Iisus Hristos 
constatăm că, dacă firea umană este compusă, cum subliniază Sfântul 
Maxim, nimeni „din cei ce ştiu să cugete binecredincios” nu pot să spune că 
El „este o singură fire compusă”.68 Acei care ar afirma asemenea cuvinte ar 
ajunge evident la concluzia fie că Domnul e întreg creat din cele ce nu sunt, 
circumscris, pătimitor şi nu deofiinţă cu Tatăl, fie că trupul Său e împreună-
etern cu Cuvântul, fie că El este de aceeaşi vârstă cu trupul, acestea fiind în 
raţiunea oricărei firi compuse. Apoi, dacă Mântuitorul Hristos ar fi o singură 
fire, compusă din dumnezeire şi umanitate, cum susţin monofiziţii, El ar 
trebui să fie creat sau Şi-a adăugat ceva ulterior la firea compusă, 
umanitatea Lui fiind de o vârstă cu dumnezeirea. Toate aceste consideraţii 
duc inevitabil la raţionamentul că nu există altă realitate decât cea a lumii 
acesteia, în sens panteist, deci toate sunt firi compuse în ultimă instanţă. 
Concluzia este clară, după Sfântul Maxim: „cel ce e de o fire compusă e 
vădit că e compus şi după fire, iar cel ce e compus după fire nu va fi 
niciodată de o fire şi de o fiinţă cu Cel simplu”.69 Această afirmaţie se 
întemeiază evident pe faptul că Mântuitorul Însuşi „nu S-a arătat spunând 
vreodată aceasta, ci mai degrabă El s-a adeverit a fi un ipostas compus din 
două firi, ca să Se cunoască şi de o fire cu Tatăl, după dumnezeire, şi 
Acelaşi şi deofiinţă şi de o fire cu noi, după trup”.70 

Sfântul Maxim precizează învăţăturile Sale despre unirea ipostatică 
şi despre cele două lucrări ale Mântuitorului Hristos mai lămurit în dialogul 

                                                               
durerile trupului în sufletul Său omenesc, le simte El Însuşi ca ipostas dumnezeiesc al 
sufletului. Desigur, această simţire a durerii pătimitoare de către suflet vine din faptul că 
omul întreg suferă urmările căderii în care are şi sufletul o vină pentru ele (SFÂNTUL 
MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele dogme ale lui 
Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 129, nota 154). 
68 Evident, numai Mântuitorul Iisus Hristos are în Ipostasul Său două firi, nu o singură fire 
compusă, în El fiind unită firea divină cu firea umană, creaţia cu Creatorul, fără ca una din 
ele să înghită pe cealaltă. În atare caz, Domnul slavei este singurul Care Se trăieşte ca Eu 
absolut, dar şi ca Eu dependent de Sine Însuşi ca Eul absolut. El nu e închis în legea celor 
create, ci uneşte creatul şi necreatul în Persoana Sa în mod neconfundat şi neamestecat, 
neîmpărţit şi nedespărţit. Astfel, El, ca Dumnezeu, Se trăieşte ca existând în veci şi ca Cel 
ce Şi-a produs El Însuşi o fire omenească în timp, unită cu firea omenească a tuturor 
oamenilor, ca Cel Ce e nepătimitor, dar şi ca Cel Ce Şi-a însuşit durerea trăită de sufletul 
Lui, cu originea în trup. Aşadar, Fiul e Unul, unit cu Tatăl şi cu noi, ca Cel Ce e Mijlocitor 
între Dumnezeu şi oameni, are două feluri de trăiri unite într-un Eu, interpenetrând 
varietatea trăirilor concrete ale omului şi vieţuirea Sa divină, radical deosebită de cea a 
omului, cum afirmă părintele Stăniloae (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către 
Ioan Cubicularul. Despre dreptele dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, 
p. 130, nota 155).  
69 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele 
dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 130. 
70 IDEM, Ibidem, p. 130. 
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cu Pyrhus, care interpreta eronat cuvintele Sfântului Chiril cum că 
Mântuitorul Hristos „a manifestat în amândouă firile o unică lucrare de 
acelaşi neam”. Iată ce spune Cuviosul Maxim: „Această expresie nu se 
împotriveşte celor două lucrări. Dimpotrivă, le susţine, căci n-a afirmat o 
unică lucrare naturală a dumnezeirii lui Hristos şi a umanităţii Lui - 
fiindcă, în acest caz, n-ar fi zis că «n-ar recunoaşte cineva o singură lucrare 
a Făcătorului şi a făpturii» -, ci a voit să arate că lucrarea dumnezeirii este 
una, fie că e fără trup, fie cu trupul. Aşa cum, voind cineva să arate că e o 
singură lucrare a focului, zice fie că e prin materie, fie fără materie, aşa şi 
Părintele n-a spus că lucrarea celor două firi e una, ci a spus că una e 
lucrarea dumnezeiască şi părintească (a Tatălui), aflându-se fiinţial în 
Cuvântul întrupat, datorită căreia nu săvârşea faptele dumnezeieşti numai 
prin poruncă atotfăcătoare, în mod netrupesc (cum zice El Însuşi, dat fiind 
că şi după Întrupare e împreună-lucrător cu Născătorul Său, Care lucrează 
netrupeşte), ci le arată pe acestea şi trupeşte, prin atingerea trupului Său. 
Aceasta vrea să spună când zice «prin amândouă». Vrea să spună că erau 
de acelaşi neam după fire învierea copilului, sau dăruirea vederii orbului, 
sau binecuvântarea pâinilor, sau curăţirea leproşilor, săvârşite prin cuvânt 
şi poruncă atotfăcătoare, cu faptele săvârşite prin atingerea trupească. 
Aceasta pentru a arăta că şi trupul Lui e de viaţă făcător, ca unul ce era în 
mod propriu al Lui şi nu al altuia, prin unirea deplină cu El. Căci prin 
amândouă acestea, adică prin poruncă şi atingere, se cunoştea lucrarea 
dumnezeiască prin faptele înseşi, nevătămând în nici un fel lucrarea 
omenească a trupului, naturală şi pătimitoare asemenea celei a noastre; 
dimpotrivă, păstrând-o în manifestarea proprie ei, precum şi sufletul îşi 
manifestă prin trupul propriu şi prin lucrarea lui naturală, ca printr-un 
organ, cele proprii şi lucrarea sa naturală. Căci întinderea mâinii şi 
atingerea şi apucarea şi amestecarea prin ea a tinei şi frângerea pâinii şi, 
simplu, tot ce se săvârşea prin mână, sau prin alt mădular, sau parte a 
trupului, era propriu lucrării naturale a umanităţii lui Hristos, prin care, ca 
om, era lucrător Acelaşi, Care era Dumnezeu prin fire şi lucra în mod 
natural cele dumnezeieşti, ca să se adeverească prin amândouă după fire, 
arătându-Se fiind cu adevărat Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit, afară 
numai de păcat.  

Deci n-a ignorat Părintele însuşirea niciunei firi cuprinzătoare a 
celorlalte proprietăţi, pentru puterea creatoare şi lucrarea ce-i vine trupului 
prin suflet şi-i susţine viaţa, pe care Dumnezeu Cuvântul întrupat, 
păstrându-le în El, le-a arătat neştirbite şi în mod neamestecat: puterea 
creatoare, în faptul de a fi creat substanţa şi calitatea şi câtimea din care şi 
în care este şi se vede existenţa creaturilor – căci deşi filosofii elini au 
împărţit cele ce sunt în zece raţiuni (categorii), în cele trei se cuprinde şi se 
include totul. El a arătat că a creat substanţa, împlinind ochilor orbului 
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ceea ce le lipsea; calitatea, prefăcând apa în vin, câtimea, înmulţind pâinile. 
Iar lucrarea susţinătoare de viaţă a arătat-o în respiraţie, în grăire, în 
vedere, în auzire, în atingere, în mirosire, în fapta mâncării şi a băuturii, în 
mişcarea mâinilor, în umblare, în dormire şi în celelalte câte se arată în 
mod neschimbat în firea lucrării celei naturale”.71 

Din cele arătate de Sfântul Maxim rezultă că: „unirea între Logosul 
divin şi firea umană, creaţia Lui, nu se poate realiza în baza unei legi a 
speciei, în mod involuntar, ci prin voia exclusivă a lui Dumnezeu şi numai în 
El singur, fără să se dispenseze însă cu totul de legea umanului”. Deci, fără 
ca cele două firi ale Lui să devină o fire unică, cum este cea umană, rămân 
două, „ca să se vadă marea deosebire între firea necreată şi cea creată”.72 
În atare caz, precum Mântuitorul Hristos nu e după unire una, după toată 
raţiunea şi modul, aşa nu e după toată raţiunea şi modul, două după unire. 
Iar dacă El nu e, după toată raţiunea şi modul, două după unire, desigur e 
una după oarecare raţiune şi mod, din pricina identităţii ipostatice, adică 
după ipostasul cel unul, care nu poate avea vreo deosebire. Prin urmare, 
„Acelaşi este una şi două după altă şi altă raţiune şi după alt şi alt mod, e 
necesar să privim după care raţiune Acelaşi este una şi două.73 De 
asemenea a admite că Mântuitorul Hristos e o singură fire în mod simplu 
înseamnă că El nu este nici Dumnezeu şi nici om adevărat, nici cu 
desăvârşire creatură, nici Creator.74 Prin urmare, Dumnezeu Cuvântul, Care 
există dinainte de toţi vecii, Făcătorul veacurilor Şi-a făcut coborârea Lui la 
noi oamenii cu voia şi prin libera Sa hotărâre. El a venit la noi, în chip 
negrăit, prin modul iconomiei, nu prin legea firii.75 În atare caz, Dumnezeu, 
în calitatea Sa de Creator, a făcut umanitatea capabilă să poată fi unită cu El 
într-o Persoană. Nicio fiinţă conştientă, deci nici cea umană, nu există decât 
în unităţi distincte personale, adică în centre care se mişcă liber şi conştient 
din ele însele, subliniază părintele Stăniloae. Firea umană îşi poate avea un 
astfel de centru numai în Fiul lui Dumnezeu înomenit, atât pentru a fi 
mântuită din moarte şi stricăciune, cât şi pentru a fi îndumnezeită.76 Această 

                         
71 IDEM, Ibidem, p. 529-531. 
72 IDEM, Ibidem, p. 154. 
73 IDEM, Ibidem, p. 155. 
74 Se înţelege de aici că planul nedeterminat al monofiziţilor care atribuia Mântuitorului 
Hristos numai o singură fire se plasează evident în afară oricărei realităţi create şi necreate.  
75 Sfântul Maxim subliniază faptul că Fiul lui Dumnezeu nu e fire compusă şi nici nu poate 
fi din mai multe motive: pentru că El este etern şi făcător al firii omeneşti; pentru că S-a 
unit cu firea omenească nu prin necesitatea firii Lui dumnezeieşti, ci în mod liber; pentru că 
nu Şi-a unit firea dumnezeiască cu firea omenească pentru a completa firea omenească sau 
lumea, sau pe Sine Însuşi, ci pentru a o înnoi. 
76 Trebuie să subliniem faptul că cele două firi, dumnezeiască şi omenească, nu sunt 
identice, de aceea nici unirea lor nu produce o singură fire. Atunci când monofiziţii şi 
nestorienii socoteau că Dumnezeu nu s-a putut arăta prin trupul nostru real, cei dintâi îl 
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îndreptare se poate realiza prin centrul personal al Fiului lui Dumnezeu care 
se face centrul firii umane şi din firea lui umană ni se revarsă lucrarea 
harului care ne sfinţeşte şi ne îndumnezeieşte. Deci, din iubire negrăită 
pentru noi, Cuvântul Tatălui devine şi Ipostasul firii umane, El fiind 
subiectul acesteia şi Mântuitorul întregului neam omenesc.77 Prin această 
unire Dumnezeu Omul ne-a dat posibilitatea, în baza unei corespondenţe 
între valenţele divine şi formele umane, să depăşim despărţirea dintre 
dumnezeirea necreată şi firea creată, cele două firi unindu-se neamestecat şi 
neîmpărţit în Persoana Lui pentru totdeauna. Aşadar, cât priveşte expresia, 
„o fire întrupată a lui Dumnezeu Cuvântul”, aceasta nu se referă nicidecum 
la o singură fire în Mântuitorul Hristos, cum susţineau monofiziţii. Căci 
dacă Sfântul Chiril a folosit aceste cuvinte el le-a utilizat după cele spuse de 
Nestorie că recunoaşte, „cu noi, două firi în Hristos, dar nu mai recunoaşte 
unirea lor împreună cu noi”. Sublinierea Sfântului Maxim întăreşte clar 
mărturisirea ierarhului alexandrin care afirma existenţa celor două firi în 
Domnul Hristos după unire, atât din faptul că nu împiedica să se spună două 
firi după unire, cât şi din faptul că nu afirma desfiinţarea deosebirilor după 
unire.78  Ceea ce vrea să arate Sfântul Maxim este că nu e acelaşi lucru 

                                                               
declarau o simplă aparenţă, iar cei de al doilea îl despărţeau pe acesta de Dumnezeu. 
Ambele erezii negau caracterul tainic al unirii reale dintre cele două firi. Deci, dacă sufletul 
e prezent în trupul material şi se manifestă prin el, ridicându-l la un nivel superior simplei 
materii, de ce oare n-ar putea face aceasta şi Fiul lui Dumnezeu, Creatorul tuturor. Mai 
mult, cum nu e posibil ca Stăpânul cerului şi al pământului să realizeze o unitate 
neamestecată cu firea noastră umană, când însăşi sufletul omenesc poate face această 
unitate în grade şi dimensiuni mai reduse, întreabă părintele Stăniloae. Prin urmare, 
Dumnezeu Cel veşnic realizează unirea ipostatică dintre firea umană şi cea divină, fără să 
absoarbă firea umană în firea divină. Evident, dacă s-ar fi unit ca Persoană cu o altă 
persoană umană, ar fi rămas în planul unirilor de mai înainte, aşa cum a făcut-o cu proorocii 
sau o unire mai deosebită cu un singur om.  
77 A admite expresia „o fire întrupată a lui Dumnezeu Cuvântul” fără unire am afirma 
împărţirea celor două firi. Desigur nu firea dumnezeiască în Sine se întrupează, ci Ipostasul 
Fiului lui Dumnezeu Care nu există fără firea dumnezeiască. Fiind purtător al firii divine 
Logosul are putinţa să Se facă om, unind în Sine firea dumnezeiască cu firea omenească. 
Prin această unire ipostatică Cuvântul Îşi manifestă valenţele divine prin firea omenească, 
Ipostasul unind în Sine firea omenească cu firea dumnezeiască. 
78 Lars Thunberg spune că în formula Sfântului Chiril „o fire a lui Dumnezeu Cuvântul 
întrupată” se afirma existenţa celor două firi în Mântuitorul Hristos. Faptul că Sfântul 
Maxim pune în discuţie această expresie a Sfântului Chiril, afirmă lămurit că natura umană 
este văzută de Sfântul Chiril ca intactă şi perfectă şi după unire (Epistola 12, PG 91, 498 C). 
Mai mult, prin expresia „întrupată” Sfântul Chiril arăta de fapt natura umană întreagă, 
pentru că omul constă din trup şi din suflet inteligibil. Aşadar, în acord cu Sfântul Chiril, 
Sfântul Maxim argumentează că Întruparea este unirea între Logos şi un trup care poartă un 
suflet înţelegător şi raţional şi astfel expresia „Cuvântul întrupat” dovedeşte, într-o formulă 
simplă, „substanţa naturii noastre” (Epistola 13, PG 91, 525 A). „Interesul necalcedonian 
de a păstra expresia Sfântului Chiril ca o formulă alternativă primeşte aici, într-un mod 
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deosebirea şi unirea, căci: „deşi se spun despre Acelaşi şi sunt ale Aceluiaşi, 
fiecare din acestea având o expresie deosebită de cealaltă. Întrucât nu poate 
indica întreaga taină, neavând pe cealaltă împreună exprimată cu sine, de 
aceea se arată fiecare în ea suspectă: una de împărţire, din pricina lui 
Nestorie care a negat unirea după ipostas şi n-a primit să mărturisească că 
Cel nescris împrejur a binevoit să încapă în trup pentru noi, iar cealaltă, de 
amestecare, din pricina lui Apolinarie şi Eutihie, care tăgăduiau deosebirea 
celor ce s-au adunat împreună, după unire, ruşinându-se să admită că Cel 
nevăzut a putut să cadă sub simţirea noastră din pricina proprietăţii 
naturale a sfântului Său trup luat din noi”.79 
 
Aprofundarea şi explicarea formulei Sfântului Chiril „o fire a lui 
Dumnezeu Cuvântul întrupată” 
După ce am prezentat mai sus unele explicaţii ale Sfântului Maxim 
referitoare la formula Sfântului Chiril considerăm că este necesar să reluăm 
cele enunţate şi să vedem sensul profund al acestor cuvinte: „o fire a lui 
Dumnezeu Cuvântul întrupată”. În primul rând, Sfântul Chiril ne învaţă că 
Logosul Şi-a asumat firea umană formată din trup şi suflet înţelegător şi 
raţional, lucru ce se înţelege prin cuvântul „întrupată”.80 Expresia este o 
frază cuprinzătoare, zice Sfântul Maxim, care arată printr-un nume şi o 
definire că cele două firi sunt unite. Deci, „o fire a Cuvântului” exprimă 
fiinţa comună împreună cu ipostasul propriu, iar prin definire, firea 
omenească. Aşa că cel ce zice „o fire a lui Dumnezeu Cuvântul întrupată” 

                                                               
caracteristic Sfântului Maxim, o interpretare precisă, care e în acelaşi timp strict 
calcedoniană. Şi în acelaşi timp una (mia) referitor la fire (fisis) pare a fi identificată la 
Cuviosul Maxim, într-un mod care reaminteşte de expresia Sfântului Chiril însuşi, (mia 
fisis) un ipostas”. În consecinţă, taina Mântuitorului Hristos e „unirea” ipostatică a celor 
două firi într-o Persoană fără confundarea lor.  
79 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele 
dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 118. 
80 Prin Întrupare, deşi dumnezeirea nu se poate manifesta întreagă prin umanitate, totuşi 
Dumnezeu Cuvântul a făcut ca în firea umană să aibă loc o creştere a umanităţii ca ea să 
ajungă la capacitatea de mediu de manifestare a dumnezeirii, fără ca umanitatea să iasă din 
firea ei. Pe de altă parte, umanitatea n-a scăzut ca umanitate prin aceasta, ci şi-a arătat tot mai 
actualizate potenţele ei, desigur prin lucrarea Logosului. Deci, umanitatea a fost formată de 
Ipostasul Cuvântului în pântecele Preacuratei Fecioare Maria ca a Lui proprie, fiind 
„enipostaziată” în El. Faptul că firea umană are un început este de la sine înţeles că nici o 
clipă umanitatea Mântuitorului Hristos n-a stat de sine, ca ipostas propriu, ci a fost de la 
început creată şi unită cu firea Sa divină. Aşadar, ea s-a realizat în Cuvântul lui Dumnezeu, 
arătându-se că umanul îşi poate găsi existenţa personală chiar în Persoana lui Dumnezeu 
Cuvântul. Totodată, Dumnezeu ne-a arătat că firea umană poate fi ridicată la viaţa personală 
unică împreună cu El. În felul acesta Logosul a dovedit că trăieşte o viaţă personală 
dumnezeiască şi omenească, iar umanitatea este ridicată la această viaţă personală unitară în 
El. 
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arată că Dumnezeu Cuvântul este împreună cu trupul însufleţit. În acest 
context, omenescul nu e alterat de dumnezeiesc după ce s-a unit cu acesta, ci 
e ridicat la cea mai deplină împlinire şi unire cu el, fiind făcut să se 
împlinească şi să fie pătruns prin unirea cu dumnezeiescul. Căci aşa cum 
omul e o singură persoană în suflet şi trup, nedespărţit în trăirea sufletului şi 
a trupului, tot aşa şi Mântuitorul Hristos e o singură Persoană în dumnezeire 
şi umanitate, nedesfiinţându-se în trăirea Lui dumnezeiescul şi omenescul.81 
Cât priveşte unirea după ipostas, spune Sfântul Maxim, „înţelegem şi 
mărturisim că unirea firilor s-a făcut într-un ipostas, întrucât nici una nu 
este sau nu se înţelege în sine, ci împreună cu cea cu care este compusă sau 
coexistentă; nici, iarăşi, amestecată după raţiunea fiinţială cu cealaltă, sau 
pătimind în oarecare fel o micşorare a deplinătăţii ei de natură din pricina 
unirii”.82 Deci, continuă Sfântul Cuvios, „mărturisim cele două firi ale 
Unuia şi Aceluiaşi Mântuitor Iisus Hristos, cea dinainte de veci din Tatăl şi 
cea făcută pentru noi în timpurile din urmă din Preasfânta Fecioară Maria 
şi credem că ale Lui sunt atât minunile cât şi patimile. Mărturisim şi pe 
Preasfânta, Preaslăvita Fecioară în înţeles propriu şi cu adevărat 
Născătoare de Dumnezeu, ca una ce nu s-a făcut Maică a unui om simplu, 
care ar fi fost plăsmuit măcar cu o clipire de ochi înainte şi în afara unirii 
cu Cuvântul şi s-ar fi îndumnezeit din propăşirea în fapte şi în virtutea 
culminantă, ci cu adevărat a Însuşi Cuvântului lui Dumnezeu Cel Unul din 
Treime, Care S-a întrupat din ea printr-o zămislire negrăită şi S-a făcut om 
deplin”.83  

Cum vedem din cele spuse de Sfântul Maxim, prin „întrupată” se 
înţelege că Logosul a primit fiinţa firii noastre. El a avut astfel două naşteri: 
cea netrupească, dinainte de veci, din Tatăl, şi cea în timp, săvârşită trupeşte 
din Maica Sa Fecioara Maria, pentru noi. De aceea drept şi cu adevărat 
propriu o mărturisim pe ea Născătoare de Dumnezeu, ca una ce a născut pe 
Dumnezeu Cuvântul, Care S-a născut dinainte de toţi vecii din Tatăl, iar în 
timpurile din urmă S-a întrupat din ea. În acest caz, subliniază Sfântul 
Maxim, „Mântuitorul Hristos nu este o unitate naturală (de natură) prin 
compoziţie, cum afirmă Apolinarie şi Sever, odată ce păstrează după unire, 
neatinsă şi neamestecată, diversitatea firilor din care este. Nu e nici o 
doime ipostatică, cum susţine Nestorie – odată ce cele ce s-au unit nu 
subzistă în ele însele şi distincte întreolaltă, şi odată ce Dumnezeu Cuvântul 
cel întrupat este Unul şi după Întrupare şi a luat trupul însufleţit mintal şi 
                         
81 Din această unire nici una din firi nu şi-a pierdut însuşirile caracteristice, deoarece se 
înţelege de la sine că trupul este altceva după fiinţă decât Dumnezeu Cuvântul. Aşadar, 
ambele firi în Ipostasul Fiului Celui Preaînalt rămân veşnic neîmpărţite şi nedespărţite, 
neamestecate şi neschimbate, aşa cum se exprimă dogma de la Calcedon. 
82 IDEM, Ibidem, p. 143. 
83 IDEM, Ibidem, p. 143. 
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raţional unit cu El, Cel Care preexistă (ipostatic) prin raţiunea proprie a 
firii Lui –, ci este, după Părinţi, un ipostas compus, întrucât Acelaşi este 
întreg Dumnezeu şi Unul din Sfânta şi Preaslăvita Treime cu umanitatea, 
datorită dumnezeirii, şi Acelaşi întreg om şi Unul dintre oameni cu 
dumnezeirea, pentru umanitate”.84 Ca atare, Logosul Se face om în mod 
liber, nici întregindu-Şi dumnezeirea şi nici întregind umanitatea Sa prin 
Întrupare.85  

Cât priveşte modul Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, la Sfântul 
Maxim, acesta e un act personal unic şi liber, nu este o aplicare care rămâne 
în cadrul firii.86 Domnul nu vine la existenţă ca omul supus speciei şi nu se 

                         
84 Din cele prezentate de Sfântul Maxim rezultă că Mântuitorul Hristos este Unul din 
Treime, deşi are umanitatea unită cu firea Sa divină în Ipostasul Său. Iarăşi, deşi umanitatea 
Lui este unită cu dumnezeirea, El este unul dintre oameni prin faptul că Acelaşi e şi om 
adevărat. A fi şi om adevărat asemenea nouă, Mântuitorul nu suferă nicio micşorare ca 
Dumnezeu şi pentru că e Dumnezeu nu-i diminuează calitatea de om, El fiind Acelaşi care 
lucrează prin dumnezeirea Lui şi Acelaşi care lucrează prin umanitatea Lui (IDEM, Ibidem, 
p. 164-165). 
85 Sublinierea Sfântului Maxim dovedeşte clar că Logosul n-are o „fire compusă”, cum 
susţineau monofiziţii, căci o fire compusă e întreagă numai având toate părţile ei. Dacă 
dumnezeirea ar întregi umanitatea sau lumea, n-ar fi creat lumea sau umanitatea ca un 
întreg, fiindcă n-ar fi putut. El n-ar putea s-o întregească nici prin Întrupare, zice Sfântul 
Maxim, căci şi El ar avea nevoie să Se întregească cu ea. Desigur, mai presus de toate, este 
adevărat că El a creat toate „bune foarte” ca firea umană să fie capabilă să ajungă la deplina 
unire cu Dumnezeu, contribuind şi cu voia ei. Însă neurmând acest drum al unirii cu 
Dumnezeu, s-a slăbit prin voia ei, astfel că Ziditorul a trebuit să vină şi să o înnoiască 
pentru a o aduce la deplina unire cu El. Prin urmare, Înomenirea Logosului s-a făcut efectiv 
conform unui mod liber ales de Preasfânta Treime, nu a unei legi generale care ar fi impus 
în vreun fel această Întrupare.  
86 După Sever de Antiohia, dacă Mântuitorul Hristos ar fi o fire compusă aceasta ar fi 
desigur sau generală, sau singulară, alta la mijloc ar fi cu neputinţă. În atare caz, dacă 
Hristos este o fire generală, e vădit că va fi în indivizi mulţi ca număr şi deosebiţi, supuşi 
categoriei ei. Apoi, această fire generală ar fi cunoscută numai prin cugetare în cei ce şi-ar 
avea existenţa. Evident, aceasta nu se va cunoaşte în sine în vreun ipostas propriu, fără 
accidentele văzute în indivizii aflaţi sub ea ceea ce ar duce la o mulţime de hristoşi în loc de 
Unul, neavând în niciun mod vreo identitate cu Dumnezeu sau cu oamenii. De asemenea, 
dacă Mântuitorul Hristos ar fi o fire compusă, ar fi exemplarul unei specii care se repetă 
conform unei legi, nu o Persoană unică, completându-se în fiecare exemplar firea 
omenească cu cea dumnezeiască. Mai mult, o mulţime de hristoşi cu o fire compusă în mod 
identic, deci nici pur dumnezeiască, nici pur omenească, ci amestecată, ar constitui o specie 
nouă, care nu este identică nici cu specia umană, nici cu Dumnezeu, Care are o fire pur 
dumnezeiască. Aceşti hristoşi n-ar avea, prin urmare, nici un rol mijlocitor, adică mântuitor, 
pentru oameni, neavând nimic comun nici cu Dumnezeu, nici cu oamenii. În firea lor 
amestecată însăşi firea dumnezeiască s-ar dovedi alterată prin unirea cu cea omenească, şi 
având nevoie de cea omenească pentru a-şi completa insuficienţa ei. În egală măsură ne 
întrebăm, concluzionează părintele Stăniloae, dacă Mântuitorul Hristos nu e o fire compusă, 
ci două firi, cum pot da ele un ipostas compus? Cum am văzut, Sfântul Maxim admite 
Ipostasul compus al Domnului Hristos, pentru că ipostasul, în unicitatea lui, nu e supus 
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naşte după rânduiala omenească. Firea Lui dumnezeiască şi cea omenească 
nu se formează deodată, condiţionându-se reciproc, ci Domnul slavei Se 
aduce pe Sine la existenţă ca om în mod liber în pântecele Maicii Sale, 
rămânând în acord deplin cu voia dumnezeiască a Tatălui prin harul ce-l 
primeşte de la Sine ca Dumnezeu.87 Dacă în Mântuitorul Hristos ar fi o 
singură fire, cum susţineau monofiziţii, El n-ar fi nici deofiinţă cu Tatăl şi 
nici cu noi oamenii. Întrucât nu există o fire compusă, nici dumnezeiască, 
nici omenească, El, Căruia I se atribuie o astfel de fire, nu există de fapt. 
Deci, El trebuie crezut şi mărturisit ca fiind Unul după raţiunea identităţii 
ipostatice, după care nu primeşte nicidecum nicio deosebire sau împărţire în 
Sine ca întreg din pricina deosebirii firilor divină şi umană. Astfel, 
mărturiseşte Sfântul Maxim: „El e unul, ca întreg, neîmpărtăşindu-Se prin 
nici o raţiune, în proprietatea Lui caracteristică, de cele extreme, 
proprietate prin care se distinge de ele. Iar prin cele extreme înţeleg pe 
Dumnezeu şi Tatăl, din Care S-a născut dumnezeieşte Fiul înainte de 
veacuri, şi pe Preasfânta preaslăvita Fecioară şi Maică, din care Acelaşi 
                                                               
legilor repetiţiei. Însă o fire compusă trebuie să fie a mai multor ipostasuri ceea ce ar intra 
sub incidenţa legii repetiţiei. Prin urmare, Ipostasul Mântuitorului Hristos e unic prin Sine, 
aşa cum îl prezintă Sfinţii Evanghelişti, chiar dacă e o compoziţie voită de El însuşi şi, deci, 
unică. Concluzia Sfântului Maxim este că Sever, prin cuvântul pricinuitor de îndoieli, 
atinge atât teologia, cât şi iconomia. Fiindcă, dacă din fire şi din lucrări se deduc voinţele, 
iar în voinţe sunt implicate persoanele, e vădit că e dată o voinţă cu fiecare persoană. Mai 
clar, Sfântul Maxim afirmă că „întucât ceea ce se spune simplu are multe înţelesuri, dacă 
voinţele care se atribuie persoanelor în mod reciproc sunt naturale, fericita Treime va fi, 
după Sever, o Treime de firi. Iar de sunt gnomice (determinate ca socotinţe proprii), 
Treimea va fi sfâşiată în Ea însăşi, nefiind în deplin acord prin voinţe proprii persoanelor; 
sau dacă Treimea mai presus de fiinţă are o singură voinţă, Dumnezeirea va fi o singură 
Persoană cu trei nume. Şi iarăşi, dacă din lucrare rezultă, după opinia lui Sever, voinţa, iar 
în aceasta este implicată persoana, în mod necesar odată cu negarea lucrării se va nega şi 
voinţa ce rezultă din ea, şi persoana implicată în ea. Iar dacă prin negarea lucrării se 
neagă şi voinţa, iar prin negarea voinţei se neagă şi persoana, urmează că, după Sever, 
Mântuitorul Hristos este neipostatic. Şi iarăşi, dacă din lucrări rezultă, după el, voinţele, 
iar în voinţe sunt implicate persoanele, din Unul şi Acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu 
întrupat provine toată lucrarea dumnezeiască şi omenească; şi, după el, toată voinţa (adică 
cea dumnezeiască şi cea omenească) rezultă din lucrări care au implicate în ele un număr 
egal de persoane ce vor ieşi la iveală din unul şi Acelaşi Cuvânt întrupat – nici un cuvânt 
n-ar putea nega această concluzie. Deci, prin desfiinţarea lucrărilor naturale, Hristos va fi, 
după Sever, lipsit de fiinţă; pe când, prin acceptarea uneia singure, va fi fără voinţă şi 
neipostatic. Iar înţelegând-o ca toată lucrarea dumnezeiască şi omenească, va fi 
multivoitor şi multipersonal, sau, grăind mai propriu, un număr nesfârşit de persoane” 
(SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola a aceluiaşi către acelaşi. Din aceeaşi 
scrisoare, cap 51. Părinţii, spunând două voinţe în Hristos, au indicat legile naturale, nu 
două socotinţe proprii, p. 310). 
87 El este un ipostas compus, subliniază Sfântul Maxim, neavând o fire compusă supusă 
categoriei speciei ei (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola către Petru 
ilustrul. Scurt cuvânt împotriva dogmelor lui Sever, p. 158). 
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S-a născut omeneşte pentru noi, păstrând prin unitatea părţilor Sale cu 
amândouă extremele, în chip nemicşorat, identitatea cu ele după fiinţă”.88  

Cum constatăm, Ipostasul Mântuitorului Hristos e unul şi are ceva 
propriu Lui, fiind Acelaşi înainte de Întrupare şi după Întrupare. El nu e 
împărţit de firi, deşi ele se păstrează în El şi se ţin în unitatea Lui fără să le 
confunde. Firile unite nu se confundă, căci Persoana este aceea care păstrează 
amândouă firile unite ca un eu unitar. Apoi, Ipostasul Cuvântului nu e numai 
unic între multe ipostasuri unice ale aceleiaşi naturi, ci unic şi în sensul că nu 
are numai o natură comună cu celelalte, ci şi natura divină unită cu ea, ca 
niciun alt ipostas existent vreodată. Ca atare, cele două firi din Persoana 
Cuvântului păstrează identitatea unică, neîmpărţită, a întregului propriu, prin 
care păzesc, în chip singular, raţiunea cea după ipostas cu desăvârşire 
neîmpărţită. Prin urmare, referindu-se indirect la cuvintele Sfântului Chiril, 
Sfântul Mărturisitor zice: „mărturisim pe Mântuitorul Hristos în două firi, 
păstrându-se raţiunea firilor din care este El şi după unirea lor în El, ca în 
Unul Ce este Acelaşi şi Dumnezeu şi om, după unire”.89 

 
Abstract: Theology of the Divine Logos in the Thinking of Saint Maxim 
the Confessor 
This article has four important sections where we analyze the theological 
thinking of Saint Maxim the Confessor regarding the incarnation of Son of 
God. In the first part, we speak about the Divine Logos as the Primary 
Reason of all creatures. The Logos would have been incarnated even if the 
human would not have sinned. The second part we dedicated for explaining 
why it was necessary in the divine economy that the Son of God to become 
human in order to assume the human nature for stoping it to follow the bad 
path. The third part of our article is centred on the ideea of Saint Maxim that 
in the Person of the Word of God made Human there are two wills and two 
works. For the final part, we made some remarks on the words of Saint 
Chiril of Alexandria, namely ‘one nature of God embodied’, in dialogue 
with another patristic formula, respectively, ‘within two natures’, which 
belongs to Saint Maxim the Confessor.  
 

                         
88 Deci, în această măsură Mântuitorul Hristos trebuie crezut şi mărturisit ca fiind un singur 
Ipostas al Cuvântului şi înainte de Întrupare şi după Întrupare (IDEM, Ibidem, p. 160). 
89 IDEM, Ibidem, p. 162. 
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Over the course of the late fifth to the earlier part of the seventh century 
there gradually took place a three-way split in the Eastern Christian 
tradition. The Arab invasions of the early seventh century fossilized, as it 
were, the three Church groupings which emerged: (1), the Chalcedonian 
Orthodox, the sole presence left in the Byzantine Empire and the Latin 
West, with a minority presence left in what was to become the Islamic 
Middle East; (2) the Oriental Orthodox Churches (Armenian, Coptic, 
Ethiopic and Syriac), and (3) the Church of the East (whose earlier base had 
lain outside the Byzantine Empire, in the Sasanian Empire Iran).  One of the 
basic reasons for the split lay in the controversy over the Definition of Faith 
at the Council of Chalcedon (451).  The Council’s Definition of Faith had 
proved controversial from the start, but it was only under the Emperor’s 
Justin I (518-527) and especially Justinian I (527-565) that adherence to the 
Council’s Definition of Faith was finally imposed as official state policy. 

Why did Chalcedon’s Definition of Faith prove unacceptable to both 
the Oriental Orthodox Churches and the Church of the East? Before 
attempting to shed some light on this, it is important to say something about 
the nature of the sources from the time which are available to us, especially 
since, belonging to the heat of the controversy, they are inevitably, for the 
most part, polemical in character. Thus each party presents the issues solely 
from its own standpoint, without stepping back to try to understand that of 
their opponents; rather each seeks to portray its opponents as adhering to 
already known heretical positions, even though in fact they do not hold 
them, and indeed often specifically reject them; this has had an insidious 
effect on the names now traditionally given to non-Chalcedonians, as will 
shortly be indicated. It is also important to remember that our surviving 
sources in Greek are almost exclusively Chalcedonian: non-Chalcedonian 
texts in Greek have either been actively suppressed (thus, for example, in 
536 Justinian ordered the works of Severos, Patriarch of Antioch and main 
                         
1 Oriental Institute Oxford, GB. 
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theologian of the anti-Chalcedonian cause, to be burnt), or they were simply 
no longer copied within the Byzantine Empire.  It is, in fact, only in Syriac 
and Arabic that one can read texts on Christology from all three positions 
which have been preserved. This brings us to a third point to keep in mind:  
certain key theological terms may differ in their usage over time and space, 
and this problem is further compounded in the case of their translation into 
Syriac, where translation practice changes over the course of time, moving 
away from reader-oriental renderings to the mirror translations of the late 
sixth and seventh centuries which are strictly text-oriented. 

Owing to the polemic nature of the literature from the time of the 
active controversies, certain pejorative names came into use in the Greek 
and Latin historiographical tradition and unfortunately continue to remain in 
use in much current literature today. Thus, Chalcedonian writers frequently 
described their opponents as ‘Eutychians’ and ‘monophysites’, implying 
that the Oriental Orthodox hold that the one incarnate nature of Christ was 
solely divine (which seems to have been the position of Eutyches, and is 
often understood today by the term ‘monophysite’), whereas these Churches 
believe in ‘one nature out of two’, and are very emphatic about the reality of 
the incarnation; from the beginning they have always specifically 
condemned Eutyches. In recent years, in order to avoid this wrong 
interpretation of the ambiguous term ‘monophysite’, a better term, 
‘miaphysite’, has come into use;2 this provides a clear descriptive term to 
contrast with the ‘dyophysite’ position of the Chalcedonian Churches (and 
the Church of the East).   The adjective that has regularly been used in 
connection with case of the Church of the East, ‘Nestorian’, is likewise 
badly misleading, and should also be avoided.3 Here the problem lies in the 
three radically different connotations of the term ‘Nestorian’ and the figure 
of Nestorius, archbishop of Constantinople who was deposed at the Council 
of Chalcedon (431). For the Oriental Orthodox, and for many Chalcedonian 
Orthodox, ‘Nestorian’ is understood as a doctrine that there two prosopa in 
the Incarnate Christ, an obviously heretical position,4 and one never held by 
the Church of the East.5  For the Church of the East, Nestorius is seen as a 
                         
2 See my ‘Miaphysite, not Monphysite!’ in Cristianesimo nella Storia  37 (2016), p. 45-51; 
several other articles on the subject feature in this number of the periodical. My title reflects 
the title of a Coptic Orthodox booklet on the subject, also translated into Syriac. 
3 See my ‘The “Nestorian” Church: a lamentable misnomer’, reprinted in Fire from 
Heaven. Studies in Syriac Theology and Liturgy (Variorum Reprints, 2006), Chapter 1.  
4 Even if Nestorius may (which is uncertain) have spoken of two prosopa, his 
understanding of the term prosopon was not the same as that of Chalcedon. 
5 Translations of Christological statements from the synods of the 5th-7th century can be found 
in my ‘The Christology of the Church of the East in Synods of the fifth to early seventh 
centuries: some preliminary considerations and materials’, in G. DRAGAS (ed.), Aksum-
Thyateira: a Festschrift for Archbishop Methodios (London, 1985), p. 125-142, reprinted in 
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martyr figure for the dyophysite cause who was unjustly attacked by Cyril; 
their Christology in fact owes much more to Theodore of Mopsuestia, and 
the only work of Nestorius which they preserve is his ‘Bazaar of 
Heracleides’, which was translated into Syriac only in the sixth century. 

One further general point needs to be remembered: different parties 
in the controversy were often stepping over backwards, as it were, to avoid 
particular positions. Thus for Dyophysites, and for the Church of the East in 
particular, it was of utmost importance to maintain the transcendence of the 
Godhead; accordingly, in Christology, it became important to give emphasis 
to the distinction between the divinity and the humanity in the incarnate 
Christ, that is, to the duality. For the Miaphysites, what was of prime 
importance was to emphasise the reality of the incarnation, and lay the stress 
on oneness of the Divine Word who became a human being (John 1:14), and 
avoid ‘dividing up’ the Incarnate Christ by speaking of ‘duality’, making the 
distinction between the divinity and humanity in the incarnate Christ only 
mentally (en theoria monē). These two different approaches can also be seen 
as two different ways of conceptualising how salvation has been brought 
about by the Incarnation. From a Dyophysite perspective, humanity is saved 
in the risen and ascended body of Christ, and so it is important to bring out 
the distinction between the humanity and the divinity in the incarnate Christ.  
From the Miaphysite perspective, it is the moment of conception, when the 
Divine Word became human, that is the key moment in salvation history, for 
it is at this point the God the Word underpins humanity, having become ‘one 
nature out of two’.  Both perspectives can be seen as correct understandings, 
seeing that in sacred time, where content not sequence, is all important,  
both the Conception and the Ascension come together, jointly (as it were) 
effecting salvation. In fact in the liturgical texts of all the different Churches 
both perspectives can be found expressed in the liturgical poetry.   

With these preliminaries in mind, one can turn to trying to 
understand the reasons why both the Oriental Orthodox Churches and the 
Church of the East find the Chalcedonian Definition of Faith unsatisfactory, 
both objecting to certain phrases within it as being illogical. While most of 
the carefully balanced Definition of Faith is perfectly acceptable (and 
similar phraseology can often be found in writers of both sides), the cause of 
the trouble lies in the underlined words in the following extract: …before all 
ages begotten from the Father according to the Godhead, in the last days the 
same born for us and for our salvation from the Virgin Theotokos according 

                                                               
Studies in Syriac Christianity (Variorum Reprints, 1992), chapter XII; and in general ‘The 
Christology of the Church of the East’, in D. AFINGENOV and A. MURAVIEW (eds), 
Tradition and Heritage of the Christian East (Moscow, 1996), p. 159-179, reprinted in Fire 
from Heaven, chapter III.  
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to the humanity; one and the same Christ, Son, Lord, Only-Begotten, made 
known in two natures; without confusion, without change, without division, 
without separation; the difference of the natures being in no way destroyed 
because of the union, but rather the property of each nature being preserved, 
and both concurring into one prosopon and one hypostasis: not as though 
He were parted or divided into two prosopa, but He is one and the same 
Son, only-Begotten, God, Logos, Lord, Jesus Christ. 

The cause of the problem lies in the different ways in which the 
different sides understood the term physis, ‘nature’:  is it closer in sense to 
ousia, or to hypostasis?  Is the sense general or particular?  For the authors 
of the Definition (and for the Church of the East), the former understanding 
is the case, and so the Definition speaks of ‘two natures’, corresponding to 
the two ousiai of the incarnate Christ. For the Oriental Orthodox, however, 
physis goes closely with hypostasis, and one hypostasis logically implies for 
them one nature. Accordingly from this point of view ‘in two natures’ in the 
Defintion of Faith implies two hypostaseis, a position that would be equally 
heretical from the Chalcedonian point of view. Thus for them the 
Chalcedonian is illogical in positing ‘in two natures’ and ‘one hypostasis’.  
Ironically, the wording of the draft of the Council’s Definition seems to 
have read ‘out of two natures’, which would have been perfectly acceptable 
to the Miaphysite position (which saw itself as following the tradition of 
Cyril of Alexandria).   

A second aspect of the Council’s Definition that seemed 
unsatisfactory to the Miaphysite position was to be found in the wording 
‘but rather the property of each nature being preserved’: for them, this was 
open to being understood in a way that did not allow the communicatio 
idiomatum, in other words, it could be seen as excluding the so-called 
‘Theopaschite formula’, ‘One of the Trinity suffered for us’.  As Severus of 
Antioch (d. 538) put it in one of his Letters: ‘It is not those who confess the 
properties of the natures from which the one Christ exists whom we 
anathematize, but those who separate the properties, dividing them up 
between each of the natures’.6     

For the Church of the East, the Definition of Faith is illogical for a 
different reason, this time associated with the term hypostasis. Here one 
must remember that the home of the Church of the East lay outside the 
Byzantine Empire, and the Council of Chalcedon, like any other Councils 
convened by the Emperor, did not directly concern them, but naturally in 
due course the Definition of Faith soon became known to them – in its 
Syriac translation, and it is the Syriac term used to translate hypostasis 
which has led to confusion. The Syriac term chosen was qnoma, which in 

                         
6 Letter I, Patrologia Orientalis 12, fasc. 2, p.7-8. 
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non-theological texts means ‘self’, ‘individual’, while in a Trinitarian 
context is refers to the ‘persons’ of the Trinity.  This, of course, would not 
have been a problem, but there was another usage of qnoma in Syriac, 
which eventually led to the official phraseology ‘in two natures and their 
qnome’,7 which was understood by their opponents as meaning ‘in their two 
hypostaseis’, obviously heretical, whereas it is clear that the theologians of 
the Church of the East understood the phrase as meaning ‘in their individual 
properties, or characterisitics’. Thus, understood rightly, the Church of the 
East’s formulation is actually in harmony with the Definition’s ‘the property 
of each nature being preserved’. 

Although the controversy over the Council of Chalcedon led to the 
three-way split in Eastern Christendom with which we are familiar today, 
with one position (the Chalcedonian) as orthodox and the other two being 
traditionally seen as either schismatic or heretical, it is actually more helpful 
to see a continuous christological spectrum within which seven more or less 
distinct positions can be identified, based on phraseology that goes beyond 
the Chalcedonian formula. While the two extremes, at either end of the 
spectrum, are clearly unsatisfactory and definitely heretical, the intervening 
five positions, when properly understood, are all perfectly acceptable.  The 
seven positions in the table below represent: 

1. ‘Nestorius’; two prosopa 
2. Strict Dyophysites: Church of the East 
3.  Dyophysites: Chalcedon; Rome; Maximus and Dyotheletes 
4. Cyril; Dyophysites: Chalcedon; Neo-Chalcedonians; 

Monotheletes  
5. Silence: Henotikon; Dionysius the Areopagite; Jacob of Serugh 
6. Cyril; Miaphysites: Severus of Antioch; Oriental Orthodox 

Churches 
7. Eutychians   
Formulae accepted by the different positions: 
Union of two natures and two qnome (distinctive characteristics) in 

one prosopon: 2 
In two natures: 2, 3, 4 
From two natures: 4, 6 
One incarnate nature of God the Word: 6, 7 
Reject or dislike the Theopaschite formula and wary of 

communicatio idiomatum:  1, 2, 3 

                         
7 This is the position of the main theologian of the Church of the East in the 6th/7th century, 
Babai the Great, whose main work is entitled ‘The book of the Union (i.e. of the two 
Natures)’. A good account of Babai’s Christology can be found in G. CHEDIATH, The 
Christology of Mar Babai the Great (Kottayam, 1982). 
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Accept the Theopaschite formula and communicatio idiomatum: 4, 5, 6   
Christ is consubstantial with us as well as with the Father: 1, 2, 3, 4, 

5, 6  
It is the last of these formulae which would seem to be the absolute 

basis of any orthodox position. 
 

* 
 

Modern dialogue between the Orthodox and Oriental Orthodox 
Churches8 only began in 1964, with subsequent meetings, likewise on a 
non-official level, in 1967, 1970 and 1971.  In the communiqué of the very 
first meeting it was already agreed that ‘on the essence of the Christological 
dogma we found ourselves in full agreement. Through the different 
terminologies used by each side, we saw the same truth expressed’.9   
Despite the success of these non-official meetings it was not until 1985 that 
a Joint Commission on Theological Dialogue was set up, with further 
meetings in 1989, 1990, 1993, and 2005.10 At the Second and Third 
meetings agreed statements on Christology were issued, while at the Fourth 
it was recommended that anathemas on both sides should be lifted 
‘unanimously and simultaneously by the heads of all the Churches on both 
sides, through the signing of an appropriate ecclesiastical Act, the content of 
which will include acknowledgement from each side that the other one is 
Orthodox in all respects’.11 Unfortunately this proposal has not yet been put 
into effect.12 

In all the meetings on Christology the Definition of Faith at the 
Council of Chalcedon has always been taken as the norm, against whose 
backdrop discussion has taken place. While it is essential that traditional 
misunderstandings on all sides should be cleared up, it is unfortunate that 
the impression is left that Christology can only be properly expressed in 

                         
8 See especially the various contributions to C. CHAILLOT (ed.), The Dialogue between 
the Eastern Orthodox and the Oriental Orthodox Churches (Volos, 2016). There has been 
no Official Dialogue with the Church of the East.  For dialogue involving the different 
Syriac Churches of the Middle East, see my ‘The Syriac Churches in ecumenical dialogue 
on Christology’, in A. O’MAHONY (ed.), Eastern Christianity. Studies in Modern History, 
Religion and Politics (London, 2004), pp. 44-65.  
9 C. CHAILLOT and A. BELOPOPSKY, Towards Unity. The Theological Dialogue 
between the Orthodox Church and the Oriental Orthodox Churches (Geneva, 1998), p. 48. 
10  A Working Party met in November 2014 to plan the future work of the Joint 
Commission.  
11 CHAILLOT and BELOPOPSKY, Towards Unity, p. 68.   
12 For the positive reception by the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church in 1994 
of the proposal at the Meeting of the Official Dialogue in 1993, see the text in CHAILLOT 
(ed.), The Dialogue, p. 456.  
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relation to the Definition of Faith at Chalcedon, whereas all sides would 
agree that the Incarnation is a mystery which cannot be captured in words, 
let alone in a single formula:  rather, there are many ways of expressing this 
mystery; as the great Syriac poet-theologian, St Ephrem, long ago put it, 
addressing Christ: ‘Your nature is single, but there are many ways of 
describing it’ (Hymns on Faith 10,3). Ephrem, along with several other 
writers in the Syriac tradition, in fact offers a different approach, employing 
paradox, as opposed to definitions.  For him a ‘definition’, which in Syriac 
as well as in English is etymologically derived from a word meaning 
‘boundary’ (Latin finis), if it is used to describe some aspect of the 
Godhead, it implies that human language is arrogantly attempting to 
‘contain the uncontainable’; instead, Ephrem resorts to using a whole series 
of different paradoxes to describe the Incarnation. To appreciate his 
approach one needs to visualise a circle with a point in the centre:  whereas 
a definition aims to define the central point, the series of paradoxes all the 
way around the circumference will, if they are all joined up, cross over one 
another at this same central point, thus sparking off, as it were, some 
understanding of the undefinable mystery, without actually trying to define 
it in words. Although Ephrem’s approach would not be suitable in the 
context of modern dialogue, it would be highly appropriate to take to heart 
his words, quoted above, that there are many acceptable ways of describing 
the mystery of the Incarnation, and not just one. 

In modern dialogue, what is important is that each side should come 
to understand and appreciate the position of the other side as being 
acceptable, once it is rightly understood, rather than one side requiring that 
the other actually accept as authoritative (as opposed to: seeing as 
acceptable) its own preferred formulation.  In the late thirteenth century, the 
great Syrian Orthodox polymath and author of a Summa Theologica, Bar 
Hebraeus, made towards the end of his life the following wise observation: 

When I had given much thought and pondered on the matter, I 
became convinced that these disputes of Christians are not a matter of 
factual substance, but rather, one of words and terms. For they all confess 
Christ our Lord to be perfect God and perfect human, without any 
commingling, mixing or confusion of the natures. This bipinnate likeness is 
termed by one party [the Oriental Orthodox] a ‘nature’, by another [the 
Eastern Orthodox] a ‘hypostasis’. By yet another [the Church of the East] a 
‘prosopon’.  Thus I saw all the Christian communities, with their different 
Christological positions, as possessing a single common ground that is 
without any difference. Accordingly, I totally eradicated any hatred from the 
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depths of my heart, and I completely renounced disputing with anyone over 
confessional matters.13 
 
Abstract: Spre o înţelegere a hristologiei Bisericilor necalcedoniene 
Prin acest scurt studiu, am dorit să realizăm o prezentare despre 
neînţelegerile terminologice care au dus la prima mare schismă a Bisericii 
creştine, petrecută la Sinodul al IV-lea Ecumenic, desfăşurat în Calcedon în 
anul 451. Din acest istoric moment vorbim despre Bisericile calcedoniene şi 
Bisericile Orientale necalcedoniene, cele din urmă neacceptând formula 
teologică despre persoana divino-umană exprimată la acest sinod. Din 
nefericire, aşa cum dialogul modern a demonstrat, deşi au avut în vedere 
acelaşi adevăr, pentru că au folosit terminologii diferite pentru a-l exprima, 
despărţirea a fost inevitabilă, fiecare parte acuzând erezia celeilalte. Dorim 
ca acest studiu să ducă puţină lumină în privinţa acestui subiect 
controversat, care din nefericire nu a fost rezolvat nici până în ziua de astăzi.   

                         
13 BAR HEBRAEUS, The Book of the Dove, IV. An English translation of this work was 
made by A.J. WENSINCK, Barhebraeus’s Book of the Dove (Leiden, 1919). 
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Teologia rusă a secolelor XIX-XX 
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Teologia rusă se naşte odată cu Biserica rusă şi aceasta întrucât nu există o 
biserică, fie ea şi naţională, fără o teologie. Este evident faptul că originile 
teologiei ruse trebuie căutate în tradiţia apostolică şi în cea patristică a 
primului mileniu creştin.  

Convertirea poporului rus şi încreştinarea lui a fost o lucrare a 
providenţei dumnezeieşti. Există, credem, un fel de congruism între religie 
şi etnie, între tradiţia bisericească în special, între esenţa ei care este 
spiritualitatea şi „idealul” unei etnii sau al unui popor. Nu ne putem imagina 
că s-ar fi potrivit o altă credinţă creştină şi o altă spiritualitate în afară de cea 
a Bizanţului, poporului rus, mentalităţii şi spiritului acestui popor. 
Declaraţiile pline de entuziasm ale ambasadorilor prinţului Vladimir la 
Constantinopol despre credinţa şi spiritualitatea bizantină le putem privi şi 
înţelege doar în „cheia” providenţei divine. „Nu se află pe pământ o 
asemenea măreţie îmbrăcată în frumuseţe, Dumnezeu locuieşte acolo 
împreună cu oamenii. Izbit de această viziune a „cerului pe pământ”, prinţul 
Vladimir botează Rusia la 988 şi mărturiseşte episcopilor săi că noua sa 
conştiinţă creştină refuză „pedeapsa cu moartea”. Abolirea acesteia printr-un 
decret de stat este un act nemaiauzit la epoca respectivă. De asemenea, o 
reformă socială unică în felul ei vede lumina zilei în această Rusie a lui 
Vladimir: bătrânii, infirmii şi săracii sunt obiectul unei asistenţe sociale 
organizate de către stat. Cei care nu se puteau prezenta la marea cantină a 
Palatului Regal erau vizitaţi de către trimişi ai prinţului care parcurgeau 
drumurile şi oraşele cele mai îndepărtate ale împărăţiei pentru a veni în 
ajutorul sărăciei umane”.2 

Naşterea şi dezvoltarea teologiei ruse până la maturizarea ei şi până 
la dobândirea unui specific aparte, s-ar putea numi şi original, a durat până 
în secolele XVIII-XIX. 

                         
1 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte Piteşti şi Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Craiova.  
2 PAUL EVDOCHIMOV, Hristos în gândirea rusă, Traducere de Pr. Ion Buga, Ed. 
Symbol, Bucureşti, 2001, p. 45.  
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În acea lungă perioadă, teologia rusă s-a dezvoltat şi s-a maturizat 
sub diferite forme: de la Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine, prin trăirea şi 
interpretarea lor teologică, până la arhitectura şi pictura bisericească. De 
exemplu, arhitectura bisericilor din Suzodalia până la Novgorod, deja la 
sfârşitul secolului al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea, frapează printr-o 
minunată traducere plastică a tainelor credinţei creştine. De asemenea, 
icoana în secolele XIV şi XV, cu Andrei Rubliov atinge punctul ei 
culminant şi mărturiseşte viziunea fulgurantă care devansează cugetarea 
teologică, o pregăteşte pe aceasta şi îi imprimă forma ei contemplativă. 
Astfel, dacă în secolul al XIV-lea în Bizanţ Sfântul Grigore Palama învaţă 
teologia Sfintei Treimi şi sintetizează Tradiţia Patristică, în Rusia, în acelaşi 
timp, Sfântul Serghie de Radonej, pentru prima oară în istorie, dedică 
biserica construită de el Sfintei Treimi. El se străduieşte în felul acesta, prin 
mijlocirea unui templu oferit contemplaţiei tuturor, să introducă principiul 
unităţii trinitare în viaţa oamenilor. Prin această latură misterică, liturgică, 
sacramentală, unde cerescul este trăit, sufletul rus obişnuia în chip natural să 
se simtă în prezenţa constantă a lui Dumnezeu.3 

După căderea Constantinopolului, Rusia a devenit centrul ortodoxiei, 
devenind a treia Romă. Din Polonia şi Ucraina catolicismul şi-a extins 
influenţa şi asupra Rusiei Ortodoxe. Rămânând oarecum izolată de 
Patriarhia Constantinopolului, precum şi de celelalte biserici ortodoxe 
naţionale, Biserica Rusă a suferit influenţe catolice în unele puncte ale 
teologiei ei.  

„Teofan Procopovici este, fără îndoială, personalitatea cea mai 
proeminentă din perioada veche a Teologiei ruseşti, atât prin rolul său în 
reformele bisericeşti ale lui Petru cel Mare şi pentru noua direcţie pe care a 
dat-o studiilor teologice în Academia de la Kiev (dezrobindu-se de sub 
înrâurirea scolasticii, care era tot atât de curentă ca şi în şcolile apusene), cât 
şi prin schimbările pe care le-a introdus în studiul Teologiei Dogmatice 
propriu-zise”.4 Se poate afirma cu deplină îndreptăţire că începuturile 
teologiei ruseşti pot fi situate la mijlocul secolului al XIX-lea. 

Mireanul Alexei Homiakov, „pe care unii îl socotesc drept 
«Părintele eclesiologiei ruseşti» şi care a influenţat eclesiologia creştină a 
veacurilor XIX şi XX prin scrierile lui: «Biserica una» şi «L’eglise latine et 
le Protestantism du point de vue de l’Eglise de l’Orient» a provocat o 
adevărată revoluţie în înţelesul dogmei Bisericii la toate confesiunile 
creştine, prin ideea centrală că «Biserica e unitatea în iubire şi libertate»”.5 

                         
3 IBIDEM, p. 47-48.  
4 Teologia Dogmatică şi Simbolică, Manual pentru Institutele Teologie, Vol. I, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1958, p. 33.  
5 IBIDEM, p. 35-36.  
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Homiakov este liderul unei generaţii noi numită generaţia 
slavofililor. Acest nou curent este o sinteză între teologia patristică, filosofia 
religioasă şi elemente de cultură şi artă etnică şi naţionalistă. Slavofilismul, 
fără să fie eclectic, reprezintă o sinteză culturală ce va naşte o generaţie de 
mari teologi şi filosofi religioşi şi mari scriitori religioşi precum Tolstoi, 
Dostoievschi, Gogol, etc. Noutatea teologiei lui Alexei Homiakov constă 
într-o întoarcere a învăţământului teologic academic la Biserică şi la trăirea 
dogmelor creştine în Biserică şi în viaţa personală. „Ca metodă, el 
preconizează cunoaşterea experimentală a lui Dumnezeu care a fost uitată 
după Sfinţii Părinţi… Marele merit al lui Khomiakov este în a fi chemat la 
experienţa eclesială pe care o socoteşte izvor şi măsură a întregii teologii”.6   

Părintele teologiei sistematice ruseşti este însă Vladimir Soloviov 
(1853-1900). Filosof raţionalist, dar şi mistic deopotrivă, Soloviov a încercat 
să explice şi să justifice raţional învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Fire 
raţionalistă dar, paradoxal, şi mistică deopotrivă, Soloviov s-a dorit nu doar 
un lider al generaţiei sale, ci şi un profet al unei noi forme de religiozitate 
care poate fi realizată şi desăvârşită în Rusia pravoslavnică şi la poporul rus. 

„Filosof prin excelenţă, teolog, poet, critic literar, publicist, el a 
influenţat foarte puternic şi a inspirat o întreagă generaţie, aceea a celor mai 
mari teologi ruşi. El a pregătit renaşterea conştiinţei ruse de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea”.7  

Contribuţia sa principală în domeniul Teologiei dogmatice constă în 
elaborarea unor studii sistematice despre caracterul teandric al Bisericii 
creştine. Soloviov extinde teandria eclesială la o formă de teandrie cosmică 
sau universală, pe de o parte, şi eternă sau veşnică, pe de altă parte. 

Concepţia sa despre existenţa unei divino-umanităţi eterne, şi nu 
anumite viziuni mistice sau pretins mistice, l-au condus la elaborarea 
doctrinei despre Sofia necreată. Vladimir Soloviov este aşadar părintele 
sofiologiei, doctrină esoterică, neacceptată de către Biserica Rusă şi de către 
Ortodoxie în general. 

În viziunea lui Soloviov, influenţat de lecturile sale din Cabbala 
antică şi medievală, dar şi de Böhme, Fichte şi Schopenhauer, coeternitatea 
divinului şi a umanului este fundamentată pe raportul sau relaţia dintre 
absoluta transcendenţă a lui Dumnezeu în Sine şi planul etern al lui 
Dumnezeu legat de Întruparea Fiului. Folosind o formulă neoplatonică 
plotiniană şi mai degrabă proclusiană după care Absolutul iese din Sine dar 
rămâne în Sine, Soloviov încearcă să explice diferenţa dintre Tatăl care 
rămâne în Sine şi Fiul care Se întrupează, care rămâne Dumnezeu, dar Se 
micşorează pe Sine prin chenoză. Astfel, „Dumnezeu transcende propria-i 

                         
6 PAUL EVDOKIMOV, op.cit., p. 80.  
7 IBIDEM. 
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transcendenţă, căci nu un Dumnezeu în propriul lui Abis se întrupează, ci 
Cuvântul predestinat Întrupării înainte de întemeierea lumii, ceea ce Îl face 
deja imanent în potenţă, din veşnicie”.8 

Soloviov pretinde că în cazul dogmei unirii ipostatice şi prin aceasta 
el vrea să dezvolte „sui generis” dogma de la Calcedon, este vorba de o 
dublă chenoză, o chenoză a Fiului lui Dumnezeu şi o chenoză a firii umane 
care şi ea renunţă la sine sau se goleşte de sine pentru a sluji lui Dumnezeu. 
Se naşte la Soloviov o legătură directă între hristologie şi sofiologie. 
Considerăm că hristologia lui Soloviov de sorginte neoplatonică stă la baza 
sofiologiei sale şi nu invers, cu toate că la prima vedere lucrurile par să stea 
cu totul invers. În ceea ce ne priveşte, apreciem că mai înainte de relaţia sau 
raportul Dumnezeu-lume sau Dumnezeu-creaţie, fie el şi un raport etern, în 
care lumea avea o existenţă potenţială, este secundar în comparaţie cu 
raportul etern dintre Tatăl şi Fiul sau dintre absoluta transcendenţă a Tatălui 
şi fenomenalitatea Fiului prin întrupare.  

Sofia este în viziunea lui Soloviov lumea ideală eternă sau veşnică 
existentă în gândirea lui Dumnezeu. Sofia este lumea increată ce există ca 
totalitate, ca Înţelepciune din veci în Dumnezeu, cu alte cuvinte, lumea este 
coeternă cu Dumnezeu, nu în forma plasticizată a creaţiei, ci într-o existenţă 
veşnică increată. Sofiologia lui Soloviov este de origine panteistă şi are o 
constituţie panteistă. Mai grav este faptul că această sofiologie a dobândit în 
istoria filosofiei religioase ruseşti conotaţii şi semnificaţii mistice şi 
esoterice. Pamfletul lui Soloviov intitulat „Rusia şi Biserica Universală”, 
lucrare ce a generat multe şi acerbe controverse cu privire la apartenenţa 
religioasă a acestuia, trebuie citit şi interpretat prin grila dualităţii 
personalităţii sale. Soloviov era îndrăgostit pe de o parte de sufletul 
poporului rus care experia iubirea creştină, acea „agape” unită cu 
slavofilismul, iar pe de altă parte admira unitatea Bisericii Catolice, 
învăţământul său de tip scolastic sau raţionalist coroborat cu deschiderea 
curiei papale spre acel aggiornamento centrat pe acomodarea teologiei sau a 
credinţei religioase cu ştiinţa şi cu filosofia. 

Din fericire, după mai multe rătăciri, ezitări şi pendulări între 
Ortodoxie şi Catolicism, Soloviov se spovedeşte în ceasul morţii unui preot 
ortodox, este împărtăşit şi moare la anul 1900 ca un bun ortodox. 

Părintele Pavel Florensky este de departe cel mai mare teolog rus 
din ţară. El nu a părăsit Rusia atunci când comunismul şi regimul stalinist au 
implementat şi au impus ateismul cu forţa în Uniunea Sovietică. Profesor la 
Academia de teologie din Moscova, Părintele Pavel Florensky a fost un 
matematician de înaltă clasă, fizician şi poliglot. După revoluţia bolşevică 

                         
8 IBIDEM, p. 134.  
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din Rusia el a rămas în ţară şi a fost numit membru al Academiei Centrale a 
Industriei Electrice în Rusia Sovietică. 

Conferinţele sale ştiinţifice erau apreciate de către savanţii din 
timpul său, însă refuzul de a renunţa la haina preoţească şi la preoţie i-a adus 
condamnarea într-un lagăr de concentrare în Siberia9 şi moartea sa ca martir 
al credinţei în anul 1948. 

În lucrarea sa „Stâlpul şi temelia adevărului”, Părintele Pavel 
Florensky elaborează o eclesiologie fundamentată pe adevărul comuniunii 
trinitare supreme şi absolute. Adevărul nu poate să fie impersonal şi nici 
monopersonal. Un adevăr impersonal este iluzoriu fiindcă este lipsit de cea 
mai înaltă formă de existenţă şi anume conştiinţa spirituală, conştiinţa 
faptului că există. Un adevăr monopersonal este imposibil întrucât cade sub 
principiul identităţii logicii clasice. Principiul identităţii, al logicii lui 
Eu=Eu, este un principiu tautologic ce anihilează orice existenţă începând 
cu existenţa spirituală. Adevărul nu poate fi circumscris într-o formulă 
logică liniară întrucât în esenţa sa şi în manifestarea sa el este antinomic sau 
paradoxal. „Numai plecând de la dogma Sfintei treimi Adevărul iluminează 
şi inundă totul prin lumina lui. Legea logică a identităţii: A egal A, Eu sunt 
Eu, exprimă imobilitate pieritoare, izolare şi solitudine statică; ea reduce la 
ceva lipsit de viaţă, la concepţia monoteistă despre un Dumnezeu solitar al 
iudeilor şi al musulmanilor. Dimpotrivă, Adevărul lui Dumnezeu-Treime 
iniţiază în transmiterea dinamică către celălalt. Iubirea celor Trei ipostasuri, 
viaţa lor însăşi constituie o ieşire a Fiecărui către Celălalt care se află de o 
Fiinţă”.10 

În corespondenţă cu tradiţia patristică, Părintele Pavel Florensky, şi 
în deplină concordanţă cu „duhul” slavofilismului mistic contemporan, 
propovăduieşte nu doar importanţa cunoaşterii adevărului despre 
Dumnezeu-Treime, ca Adevărul suprem şi absolut, ci şi trăirea Lui în viaţa 
Bisericii şi în cea personală. 

Din nefericire, părintele Pavel Florensky a dezvoltat doctrina lui 
Vladimir Soloviov despre Sofia necreată pe care a considerat-o ca a patra 
entitate ipostaziată impersonal în Dumnezeu. În viziunea sa, „Sofia, 
înţelepciunea lui Dumnezeu, este marea rădăcină a creaţiei în totalitatea ei 
cosmică, ea este esenţa divină a lumii, adevărul şi sfinţenia ei, obiectul 
iubirii divine. Înger păzitor al creaţiei şi arhetipul ei divin, ea se manifestă 
sub aspecte multiple: în natura umană îndumnezeită de Iisus, în umanitatea 
universală asumată în Hristos care este Biserica, în integritatea feciorelnică 

                         
9 IBIDEM, p. 204. 
10 IBIDEM, p. 205. 
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a Născătoarei de Dumnezeu, realitatea cosmică ca un tot „unit prin iubire şi 
iluminat prin frumuseţea Duhului Sfânt”.11 

Pavel Florensky este magistrul lui Serghei Bulgakov, cel care va 
desăvârşi doctrina sofiologică elaborată de înaintaşii săi. Influenţat de 
filosofia lui Plotin, de marii mistici germani Eckhart şi Jakob Böhme şi în 
chip special de idealismul german al lui Hegel, Părintele Serghei Bulgakov 
desăvârşeşte doctrina înaintaşilor săi Soloviov şi Florensky despre Sofia 
necreată. În esenţă, Serghei Bulgakov se delimitează de ierarhia ontologică 
pe care se înscrie Absolutul divin, ierarhie descendentă, în procesul 
fenomenalităţii sale. În dialectica Absolut în sine – Absolut în afară de sine, 
Bulgakov renunţă la scara ontologică în care Absolutul manifestat 
fenomenologic desfăşoară Absolutul non manifestat. Nu există la Bulgakov 
o trecere ontologică de la Absolutul acategorial, fără atribute şi imposibil de 
cunoscut la Absolutul ca un „Dumnezeu prim” sau ca un Dumnezeu 
categorial. 

Bulgakov respinge raţionalismul mistic al succesiunii ontologice a 
Absolutului divin. El respinge trecerea antinomică de la ideal la real 
înţeleasă drept succesiune ontologică descendentă. „Rezultatul unei 
asemenea antinomii raţionalizate ar fi că aceasta s-ar substitui genezei, ar 
apărea istoria lui Dumnezeu în El Însuşi, Care s-ar reduce la provenienţa lui 
Dumnezeu precedat de Dumnezeu. Divinul Nimic din apofatic-negativ s-ar 
schimba în pozitiv, s-ar subînţelege ca un Ceva, sau ca un oarecare 
dumnezeiesc, mi ón, care poate şi trebuie să se definească, să iasă din starea 
monadică”.12 

Prin această învăţătură, Bulgakov se delimitează de doctrinele 
filosofice şi de doctrinele esoterice sau mistice de tip panteist care introduc 
o evoluţie dinspre acategorial înspre categorial în divinitate. Nu există o 
divinitate mai abisală sau o divinitate acategorială mai presus de Sfânta 
Treime. Cu alte cuvinte, Bulgakov, deşi face o distincţie logică şi 
terminologică între Absolut şi Dumnezeu-Treime, „absoluta relaţie în 
Dumnezeu, adică Sfânta treime, nu apare în Dumnezeire ca secundara ei 
autodefinire, ci este tot atât de primordială şi absolută în Dumnezeire ca şi 
însuşirea Lui ca Absolut. Se poate spune că Ur-Gottheist şi Gott sunt 
deopotrivă de primordiale şi mai înainte de veci, cu intrare reciprocă şi 
identică. În Divinitate nu există procesul specific vieţii, ci o eternă 
actualizare, un veşnic act, actus purus, în veşnica imobilitate a 
Absolutului”.13 

                         
11 IBIDEM, p. 210.  
12 Pr. SERGHEI BULGAKOV, Icoana şi cinstirea Sfintelor Icoane, studiu critic de Pr. 
Nikolai Ozolin, Ed. Anastasia, 2000, p. 74.  
13 IBIDEM, p. 74-75. 
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Aşadar, primul paradox sau prima antinomie ontologică şi 
existenţială deopotrivă se află în Absolutul dumnezeiesc sau în Sfânta 
treime. Dumnezeu este simultan mai presus de timp şi spaţiu în propria sa 
veşnicie sau eternitate ascuns şi falnic, apofatic şi catafatic în Sine Însuşi. În 
viziunea lui Bulgakov, paradoxia sau antinomia dumnezeiască este temei, 
fundament şi paradigmă a întregii existenţe create, inteligibilă şi sensibilă. 

Bulgakov acordă relaţiei o conotaţie ontologică. În viziunea sa, 
relaţia nu poate să fie exclusiv o categorie logică ci mai degrabă o conotaţie 
ontologică. Bulgakov nu distinge raţiunile divine necreate de raţiunile create 
ale lumii, cu alte cuvinte, el nu face o distincţie clară între raţiunea necreată 
a lumii şi lumea creată. Dacă în interiorul Dumnezeirii există o relaţie eternă 
a lui Dumnezeu cu Sine Însuşi, ca Absolut şi Treime deopotrivă, tot astfel 
din veşnicie Dumnezeu-Treime se află într-o relaţie cu ceea ce nu este El 
Însuşi.  

„În acelaşi timp, afirmă părintele Serghei Bulgakov, în plinătatea 
relaţiei absolute se găseşte şi relaţia lui Dumnezeu nu numai cu Sine Însuşi, 
ci şi cu ne-Sine, adică cu lumea. Şi, dat fiind că nu este şi nu poate fi ceva 
care să aibă relaţie cu Dumnezeu şi să fie ne-Dumnezeu, atunci şi această 
relativă existenţă a lumii apare, de asemenea, ca o existenţă divină, numai că 
ea e pusă de către Dumnezeu în afară de Sine Însuşi, adică în Nimic, într-o 
absolută nimicnicie… adică în creaţie (Creaţia este nimicul din care a 
început să existe, umplându-se de existenţa dumnezeiască). Prin aceasta se 
stabileşte absolut-relativa relaţie cu Dumnezeu, şi anume a Creatorului cu 
creatura”.14 

Dar între Dumnezeu şi lume este o prăpastie adâncă. Relaţia lui 
Dumnezeu cu ne-Dumnezeu, sau cu ceea ce nu este Dumnezeu este veşnică. 
Nimicul sau neantul ca element al relaţiei antinomice dumnezeieşti este 
umplut de către prezenţa lui Dumnezeu în lumea creată. Sofia sau 
Înţelepciunea lui Dumnezeu este faţa întoarsă a lui Dumnezeu faţă de lumea 
increată. Sofia este ipostazierea impersonală din veci a divino-umanităţii. 
Din eternitate lumea există în Sofia, existenţă ipostaziată impersonal ca 
dumnezeire şi umanitate deopotrivă.  

„De aceea, Sofia este Dumnezeirea lui Dumnezeu şi Dumnezeirea în 
Dumnezeu şi, în acest sens, ea este şi dumnezeiasca lume mai înainte de 
creaţia sa. Pentru creaţie, Dumnezeu este Sofia, căci într-însa şi printr-însa 
Se descoperă El, atât ca Dumnezeu în Trei Ipostasuri, cât şi ca Creator. 
Lumea este creată de Sofia sau în Sofia, căci un alt început al existenţei, nu 
este şi nu poate fi. Ca urmare, şi lumea este Sofia, însă în devenire, 
creaturală, existentă în timp”.15 

                         
14 IBIDEM, p. 75-76. 
15 IBIDEM, p. 79 
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Părintele Serghei Bulgakov, unul dintre cei mai mari teologi ruşi ai 
secolului al XX-lea din diaspora rusească, capotează din punct de vedere al 
teologiei patristice şi al Bisericii ortodoxe contemporane în erezia 
sofiologică. El a încercat să fundamenteze şi să expliciteze întreaga teologie 
creştină prin grila sofiologiei sale începând cu dogma trinitară şi continuând 
cu dogma hristologică şi cu cea eclesiologică şi încheind cu doctrina sa 
eronată, ca să nu o numim eretică, despre icoană şi teologia sfintelor icoane. 

Doctrina sa sofiologică are izvoare necreştine precum: Cabbala, 
filosofia neoplatonică, mistica germană, Hegel, Schelling, Fichte, 
Schopenhauer, Hartmann etc. 

În esenţa sa, doctrina sofiologică bulgakoviană este un sincretism 
esoteric de sorginte păgână şi ea poate fi etichetată sub denumirea de pan-
en-teism. Întrucât panenteismul se resoarbe implacabil în panteism, doctrina 
sofiologică sub toate formele ei istorice a fost condamnată de către Biserică. 

Un alt mare teolog rus al secolului al XX-lea este Părintele George 
Florovski. În congresul de teologie ortodoxă din Atena din 1936 el a iniţiat 
curentul teologic numit neopatristic. Părintele Florovski a lansat ideea 
întoarcerii teologiei ortodoxe la izvoarele ei patristice. De aceea, Părintele 
Florovski poate fi numit, pe drept cuvânt, iniţiatorul eliberării teologiei 
ortodoxe faţă de influenţele scolastice.  

„Istoric, filosof, patrolog, Florovschy publică manuale de patrologie 
în două volume: «Părinţii orientali» şi «Părinţii bizantini» şi o lucrare 
importantă: «Căile teologiei ruse». El îi atacă viu pe cei care îi par a fi 
responsabili de deviaţiile teologiei din Rusia. Se opune concepţiei despre 
Dumnezeu ca Omni-Unitate şi critică cu violenţă sofiologia lui Florenschy 
şi a lui Bulgakov. Florovschy ia parte activă la mişcarea ecumenică şi 
predică un ecumenism în timp, adică convergenţă a tradiţiei apostolice şi 
patristice. Trebuie să revenim, zice el, din sala de clasă la altar, în Biserica 
care slăveşte, se roagă şi dă mărturie de credinţa ei. În centrul teologiei sale 
se plasează ecleziologia cu un accent hristocentric foarte puternic”.16 

Părintele Florovski este cel dintâi teolog ortodox modern care 
realizează o sinteză patristică pentru lumea contemporană. În centrul 
sintezei sale patristice se află eclesiologia. Relaţia dintre Biserică, Scriptură 
şi Tradiţie este culmea teologiei sale şi niciun alt teolog ortodox nu a reuşit 
să expliciteze mai profund această relaţie decât Părintele Florovski. Centrul 
de gravitaţie al acestei relaţii este Biserica. Biserica ia fiinţă odată cu 
Scriptura şi cu tradiţia. Fără Biserică, Scriptura şi Tradiţia n-ar fi existat. 
Biserica nu este însă o realitate sau o existenţă divino-umană lipsită de 
conţinut. Biserica este Trupul lui Hristos. Hristos este Capul Trupului tainic 
care este Biserica, iar credincioşii sunt membrele sau mădularele Trupului. 

                         
16 PAUL EVDOCHIMOV, op.cit., p. 228-229 
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Adevărul dumnezeiesc revelat cuprins în Tradiţie şi în Scriptură cu privire la 
raportul dintre Hristos, capul Bisericii şi mădularele Trupului este viu şi 
lucrător în Biserică. Biserica este plină de Treime. În Biserică Hristos prin 
Duhul Sfânt lucrează la înfierea oamenilor, la învederarea paternităţii 
dumnezeieşti şi la înfăptuirea filialităţii oamenilor în iubirea Tatălui ceresc. 

„Biserica a avut autoritatea de a interpreta Scriptura, de vreme ce a 
fost singurul depozitar autentic al predicii – kerygma apostolică. Kerygma 
era păstrată vie în mod statornic în Biserică, aceasta fiind învestită cu Duhul 
Sfânt. Biserica propovăduia încă «viva voce» împărtăşind şi întărind 
Cuvântul lui Dumnezeu. Iar «viva voce» (vocea cea vie a Evangheliei) nu 
era, într-adevăr, o simplă recitare a cuvintelor Scripturii. Era o proclamare a 
Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum fusese auzit şi păstrat în Biserică de 
către puterea cea pururi dăinuitoare a Duhului celui dătător de viaţă”.17 

Revelaţia dumnezeiască primită, păstrată şi propovăduită de către 
Biserică este „istoria sfântă” în sine. În Scriptură ni se descoperă faptul că 
însăşi istoria devine sfântă, că istoria poate fi consacrată, că viaţa poate fi 
sfinţită. Şi, cu siguranţă, nu numai în sensul unei luminări exterioare a vieţii 
primite ca dinafară, ci şi în sensul transfigurării ei. Căci Revelaţia se 
desăvârşeşte cu adevărat odată cu întemeierea Bisericii şi cu pogorârea în 
lume a Duhului Sfânt. Din acest moment, Duhul lui Dumnezeu se 
sălăşluieşte în lume. Deodată, izvorul vieţii se sălăşluieşte în lume. Iar 
Revelaţia se va încheia odată cu arătarea cerului nou şi pământului nou, cu 
prefacerea cosmică şi universală a întregii existenţe create. Se poate spune 
că revelaţia este calea lui Dumnezeu în istorie”.18 

Eclesiologia părintelui Florovski fundamentată pe Revelaţia 
dumnezeiască cuprinsă în Scriptură şi în Tradiţie are o dimensiune cosmică 
sau universală. Spre deosebire de Sfântul Maxim Mărturisitorul care 
stabileşte o relaţie între cosmosul primordial ca Biserică, Biserica lui Hristos 
şi Cosmosul eshatologic ca Biserica în eshaton, părintele Florovski 
anihilează polaritatea Biserică-Lume sau Cosmos prin întemeierea Bisericii 
şi lucrarea ei de la Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh până la transformarea celui 
din urmă în Biserica eshatologică. Părintele Florovski nu se referă la o 
dualitate temporală între Biserică şi Cosmos. Încă de la începutul ei Biserica 
a penetrat lumea şi lucrează neîncetat la transfigurarea ei până la sfinţirea ei 
finală. Din raţiuni ecumeniste, mai exact din dorinţa de a micşora diferenţele 
doctrinare canonice şi cultice dintre catolicism şi ortodoxie, părintele 
Florovski a inaugurat un curent nou în eclesiologia contemporană şi anume 

                         
17 Părintele GEORGE FLOROVSCHY, Biserica, Scriptura şi Tradiţia. Trupul viu al lui 
Hristos, traducere din limba engleză de Florin Caragiu şi Gabriel Mândrilă, Ed. Platytera, 
Bucureşti, 2005, p. 139-140.  
18 IBIDEM, p. 159.  
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eclesiologia euharistică. În acest sens, părintele Florovski pune în lumină 
importanţa covârşitoare a Tainei Sfintei Euharistii în Biserica Primară şi, în 
legătură cu aceasta, lucrarea centrală a episcopului în Biserică şi anume 
prezidarea şi celebrarea Sfintei Euharistii. Forjând la maximum dimensiunea 
ontologică a relaţiei, mai exact acordând o prioritate ontologică şi nu doar 
logică relaţiei de comuniune, părintele Florovski afirmă că Biserica ca Trup 
al lui Hristos este constituită, întărită şi mărită pe baza sau în baza sinaxei 
euharistice. Mai exact spus, această doctrină poate fi rezumată prin 
propoziţia: „Euharistia face Biserica”.  

În primul rând, prin această formă incipientă a eclesiologiei 
euharistice, părintele Florovski a încercat să descopere o legătură între 
primatul papal şi calitatea oricărui episcop nu doar de primul celebrant al 
Euharistiei, ci de singurul celebrant al ei, aşa cum era în Biserica primară. 

În al doilea rând, viziunea holistă a eclesiologiei sale realizată prin 
concilierea dintre Biserică şi lume a fost exploatată de mitropolitul Ioannis 
Zizioulas în lucrarea sa intitulată Creaţia ca Euharistie. 

Eclesiologia euharistică a părintelui Florovski a focalizat atenţia şi 
interesul multor teologi creştini ortodocşi, catolici şi protestanţi, însă marea 
majoritate a teologilor ortodocşi o consideră inovaţie teologică apărută din 
raţiuni ecumeniste şi deci inacceptabilă. 

Vladimir Lossky este cu certitudine cel mai mare teolog rus din 
perioada modernă în sensul că teologia sa prin comparaţie cu teologia 
celorlalţi teologi ruşi din ţară şi din diaspora este cea mai apropiată de 
teologia patristică şi de duhul acesteia. 

„Urmându-i pe Sfinţii Părinţi, scopul teologiei este practic: a sluji 
unirea cu Dumnezeu şi a preciza idealul religios al Sfinţilor Părinţi greci, 
spiritualitatea lor centrată pe Îndumnezeire. Lossky accentuează în acelaşi 
timp importanţa teologiei apofatice. El urmează mai ales teologia luminii a 
lui Pseudo-Dionisie zis Areopagitul, dar, de asemenea, doctrina energiilor 
divine a Sfântului Grigore Palama. Teologia pozitivă şi teologia negativă 
formează o singură cale, dar urmată în două direcţii opuse: Dumnezeu 
coboară la noi în energiile Sale care Îl revelează, noi urcăm către El în 
„unirile” în care Dumnezeu rămâne necunoscut în natura Sa”.19 

În opoziţie cu antropologia filosofică contemporană secularizată şi 
desacralizată, Lossky propune omului modern o antropologie biblică, 
dogmatică şi mistică centrată pe Revelaţia dumnezeiască. În viziunea sa, 
numai o antropologie creştină autentică mai poate să facă comprehensibile 
cauzele decăderii morale ale omului contemporan, să rezolve contradicţiile, 
dramele şi tragediile omului contemporan şi să propună soluţii pentru 

                         
19 PAUL EVDOKIMOV, op.cit., p. 231.  



79 

rezolvarea lor şi îmbunătăţirea vieţii umane, în primul rând din punct de 
vedere moral şi al vieţii spirituale, în general.  

Din cauza căderii, omul primordial a ratat vocaţia şi misiunea sa dată 
lui de către Dumnezeu. Fără să violenteze în vreun fel libertatea omului, 
Fiul lui Dumnezeu, al doilea Adam S-a întrupat pentru ca să împlinească 
planul etern al lui Dumnezeu şi anume îndumnezeirea omului. Antropologia 
creştină are ca ţintă supremă îndumnezeirea omului. Omul nu se poate 
mulţumi cu ţintele imanentiste ale unei antropologii care nu poate să 
promită eternizarea fericită şi fericitoare a fiinţei umane.  

„Astfel, ca urmare a păcatului, pentru ca omul să poată totuşi deveni 
Dumnezeu, a fost necesar ca Dumnezeu să devină om, iar cel de-al doilea 
Adam să inaugureze «o nouă creaţie», depăşind toate divizările vechii 
creaţii. Într-adevăr, prin naşterea Sa din Fecioară, Hristos depăşeşte 
separarea dintre sexe şi, pentru răscumpărarea «erosului», deschide două 
căi, unite numai în persoana Mariei, fecioară şi mamă în acelaşi timp: calea 
căsătoriei creştine şi calea vieţii monahale. Pe cruce fiind, Hristos a reunit 
întregul cosmos pământean cu Paradisul, căci atunci când El a permis morţii 
să pătrundă în El pentru a o nimici prin propria Sa divinitate, locul cel mai 
întunecat de pe pământ devine «strălucitor» şi nu mai există loc blestemat. 
După Înviere, însuşi trupul lui Hristos sfidează limitările spaţiale şi, prin 
integrarea a tot ceea ce este sensibil, uneşte pământul şi cerul. Prin Înălţarea 
Sa, Hristos reuneşte lumea cerească şi cea pământească, corurile cereşti şi 
rasa umană”.20 

Lossky are marele merit de a fi reuşit să distingă în concordanţă cu 
Sfinţii Părinţi, pe de o parte, posibilitatea şi realitatea cunoaşterii vederii lui 
Dumnezeu şi limitele acesteia. Relaţia dintre catafatismul cunoaşterii şi 
apofatismul ei este fundamentată, pe de o parte, pe incognoscibilitatea lui 
Dumnezeu după fiinţă şi cunoaşterea Sa după energii sau lucrări. Din 
eternitate izvorăsc energiile divine din fiinţa lui Dumnezeu şi din eternitate 
sunt împărtăşite sau „lucrate” de către Ipostasurile treimice. Logosul divin 
sau Fiul lui Dumnezeu întrupat împărtăşeşte firii umane enipostaziate aceste 
energii şi o umple treptat până la îndumnezeirea ei deplină. Astfel, ţinta 
antropologiei creştine este unirea fiinţei umane cu Hristos şi în virtutea 
acestei uniri vederea sau cunoaşterea lui Dumnezeu. Unirea este condiţia 
unei vederi sau cunoaşteri care este eminamente mistică sau tainică, 
deosebită de cunoaşterea lumii profane. Lumina pe care au văzut-o cei trei 
apostoli pe muntele Taborului nu este naturală, nici creată, nici o lumină 
demonică, ci lumina ce izvorăşte veşnic din fiinţa dumnezeiască a Fiului lui 

                         
20 VLADIMIR LOSSKY, Introducere în Teologia Ortodoxă, În româneşte de Lidia şi 
Remus Rus, prefaţă de Pr. prof. dr. D. Gh. Popescu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993, 
p. 102.  
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Dumnezeu, lumina care a străbătut natura umană a lui Hristos şi lumina în 
care se desfătează sfinţii lui Dumnezeu în comuniune cu El. 

„În momentul Schimbării la Faţă, Hristos n-a devenit ceea ce nu 
fusese înainte, dimpotrivă El S-a arătat ucenicilor Lui aşa cum era El, 
deschizându-le ochii, dând vedere celor ce erau orbi. Schimbarea în aparenţă 
era numai o schimbare în percepţie. Aşa trebuie să înţelegem cuvintele 
Evangheliei «S-a schimbat la Faţă înaintea lor»”.21 

În diaspora rusă au trăit şi au activat alţi doi mari teologi şi anume 
Părintele John Meyendorff şi Alexander Schmemann. 

„Vechi elevi ai Institutului Sfântul Serghie din Paris, Meyendorff şi 
Schmemann au predat la seminarul Sfântul Vladimir din New York. Ei au 
contribuit la realizarea culegerii de articole despre «Primatul lui Petru în 
Biserica Ortodoxă». Meyendorff este cunoscut pentru diversele sale lucrări 
de istorie bizantină şi mai ales prin studiile şi traducerile de texte ale 
Sfântului Grigorie Palama. El a publicat o preţioasă hristologie a Sfinţilor 
Părinţi din secolele IV-VII. Schmemann, de asemenea istoric, se 
specializează în teologia liturgică. Opera sa, redactată în limba rusă în 1960, 
a fost tradusă în engleză în 1966 sub titlul «Introducere în Teologia 
Liturgică», text foarte lămuritor pentru a înţelege originile, structura internă 
şi duhul liturghiei bizantine. În 1969 el publică «Postul Mare», o vastă 
iniţiere în slujbele şi rostul Postului Mare”.22 

John Meyendorff este unul dintre cei mai mari specialişti în 
domeniul hristologiei sinoadelor ecumenice. Istoric desăvârşit, Meyendorff 
este şi un excelent cunoscător al învăţăturii Bisericii creştine. Calităţile sale 
intelectuale speculative îl recomandă drept unul dintre cei mai mari teologi 
ortodocşi ai secolului al XX-lea. În hristologie Meyendorff reuşeşte să 
descifreze şi să pună în lumină culmea teologiei patristice şi anume 
hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Iată mărturia lui Meyendorff 
despre Sfântul Maxim şi despre teologia sa: „Odată cu Sfântul Maxim 
Mărturisitorul apare primul teolog capabil nu numai să treacă dincolo de 
orizonturile înguste ale disputei (căreia i-a închinat cea mai mare parte din 
viaţa sa, sfârşind ca martir al adevăratei credinţe calcedoniene), ci să 
întrevadă un sistem de gândire complet, care să răspundă într-o manieră 
nouă problemelor puse de origenism. De fapt, Maxim poate fi numit 
adevăratul părinte al teologiei răsăritene. Numai datorită sistemului său, în 
care tradiţiile bine întemeiate ale trecutului şi-au găsit locul legitim, ideile 

                         
21 VLADIMIR LOSSKY, Vederea lui Dumnezeu, în româneşte de Maria Cornelia Oros, 
studiu introductiv diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1993, p. 177.  
22 PAUL EVDOKIMOV, op.cit., p. 234.  
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lui Origen, Evagrie, ale Capadocienilor, ale lui Chiril şi Pseudo-Dionisie s-au 
păstrat în creştinătatea răsăriteană”.23 

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul este în viziunea lui 
Meyendorff culminantă prin robusteţea şi realismul ei obiectiv. Scopul sau 
ţinta creaţiei precum şi scopul şi ţinta Răscumpărării în Hristos şi prin 
Hristos, noua creaţie, este îndumnezeirea omului şi transfigurarea întregii 
creaţiei. „Scopul ultim al planului dumnezeiesc este îndumnezeirea 
omului… şi omul să devină în întregime dumnezeu, îndumnezeit prin harul 
lui Dumnezeu devenit om; rămânând în întregime om, suflet şi trup, după 
fire, şi devenind în întregime dumnezeu, suflet şi trup, prin har”.24 

În legătură cu mişcarea ecumenică, părintele Meyendorff apreciază 
că tema principală o reprezintă eclesiologia. În viziunea sa, problema 
eclesiologiei este departe de a fi rezolvată în cadrul dezbaterilor ecumenice 
care au ca deziderat regăsirea şi întoarcerea la unitatea în diversitate a 
Bisericii lui Hristos.  

„Din punct de vedere ortodox, ecumenismul creştin nu ar putea deci 
să fie o căutare a unităţii cu orice preţ pe baza unui numitor comun minimal; 
ceea ce-i va uni pe creştini este «plenitudinea adevărului», căci Hristos este 
plenitudinea şi niciodată El nu-şi va abandona Biserica. Prezenţa 
ortodocşilor în sânul mişcării ecumenice este expresia unui imperativ de 
iubire frăţească faţă de toţi cei ce se reclamă de la Hristos, dar această iubire 
venită de la Dumnezeu nu ar putea să fie iubire fără adevăr”.25 

Părintele Alexander Schmemann acordă o importanţă cultului divin 
ortodox şi în special Sfintei Liturghii şi Sfintelor Taine. În hermeneutica 
cultului divin ortodox, Părintele Schmemann uneşte în chip armonios 
originea cultului, natura şi scopul lui. Cultul divin este explicat pornind de la 
originea lui, continuând cu natura lui sacramentală ce include în chip 
organic şi simfonic deopotrivă dimensiunea cosmică, istorică şi 
eshatologică. În centrul preocupărilor sale teologice liturgice stă Taina 
Sfintei Euharistii. „Taina Aceasta este concomitent cosmică şi eshatologică 
şi se referă atât la lumea lui Dumnezeu în prima ei creaţie, cât şi la 
împlinirea ei în Împărăţia lui Dumnezeu. Taina este cosmică fiindcă 
cuprinde întreaga creaţie care se aduce lui Dumnezeu, ca fiind a lui 
Dumnezeu – «ale tale dintru ale Tale» …. «de toate şi pentru toate» – şi 
descoperă în sine şi pentru sine biruinţa lui Hristos. Dar, în măsura în care 

                         
23 JOHN MEYENDORFF, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, traducere din limba 
engleză de Pr. prof. Nicolae Buga, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 139-140. 
24 IBIDEM, p. 153.  
25 JEAN MEYENDORFF, Biserica Ortodoxă ieri şi azi, ediţie nouă, revăzută şi îndreptată 
de Jean Meyendorff şi Nicolas Lossky, Traducere de Cătălin Lazurca, Ed. Anastasia, 
Bucureşti, 1996, p. 187.  
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este cosmică Taina este şi eshatologică, diriguită şi îndreptată spre Împărăţia 
veacului viitor”.26 

Un alt mare teolog al diasporei ruse este Paul Evdokimov.  
În centrul preocupărilor sale teologice stă Ortodoxia. El este 

preocupat să descifreze în mod coerent şi comprehensibil originile 
Ortodoxiei, natura ei sau structura ei teandrică, precum şi finalitatea ei, şi 
anume îndumnezeirea omului şi unirea lui cu Dumnezeu după har. 
Excelenţa gândirii teologice a lui Paul Evdokimov constă în faptul că, în 
virtutea culturii sale profane impresionante şi în virtutea culturii sale 
teologice extrem de bogate, reuşeşte să explice teologia ortodoxă prin 
delimitarea de influenţele păgâne, pe de o parte, şi de influenţele eterodoxe 
creştine, pe de altă parte. Ortodoxia este programul de lucru şi de viaţă al 
marelui teolog rus Paul Evdokimov. 

Paul Evdokimov ia atitudine împotriva teologilor care au considerat 
că teologia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii este o sinteză dintre Evanghelia şi 
filosofia greacă a lui Platon şi Aristotel, aşa cum susţine şi marele teolog 
reformat Jean Calvin.  

Distingând cu claritate între gnoza păgână şi gnoza creştină, 
înţeleasă drept înţelepciune dumnezeiască revelată, Paul Evdokimov arată 
că Părinţii Bisericii nu şi-au însuşit idei din filosofia greacă, ci din metoda 
lor filosofică şi o terminologie filosofică pe care au adaptat-o la specificul 
doctrinei creştine. 

„Nu este vorba de niciun sistem filosofic, ci numai de o metodă 
filosofică ce experimentează asupra datelor lui Dumnezeu şi din care 
primeşte îndrumări. Astfel, dialectica se situează în lăuntrul dogmelor şi al 
Sfintei Scripturi. Pe de altă parte, experienţa mistică a luminii face din 
teologie o «mistagogie» (Sfântul Maxim Mărturisitorul) şi această 
dimensiune nouă a minţilor luminate transcende orice gândire pură. 
Neoplatonismul creştin, destul de pronunţat la Sfântul Grigore de Nyssa se 
integrează în climatul intelectual al Bizanţului mai ales în scrierile 
areopagitice. Sfântul Maxim, Sfântul Simeon şi mai ales viaţa 
duhovnicească monastică, opusă de la sine oricărei speculaţii pur filosofice, 
vor găsi în aceste scrieri mijlocul tehnic cel mai potrivit pentru exprimarea 
gândirii ortodoxe. Părinţii bisericeşti au revalorificat contemplaţia filosofică 
şi au considerat-o drept învăţătură «pregătitoare» a spiritualităţii creştine şi 
au numit pe filosofii greci «discipolii lui Moise»… Neoplatonismul a ferit 
gândirea răsăriteană să alunece pe panta conceptuală şi a situat-o într-o 

                         
26 ALEXANDER SCHMEMANN, Euharistia, Taina Împărăţiei, traducere din limba rusă 
de Pr. Boris Răduleanu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2012, p. 44.  
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perspectivă deosebită de a scolasticii medievale şi mai ales de nominalism, 
necunoscut în Răsărit”.27 

Poate că dintre toţi teologii secolului al XX-lea, Paul Evdokimov l-a 
înţeles cel mai bine pe Dionisie Areopagitul. Sfântul Dionisie Areopagitul a 
reuşit să decanteze conceptul de „eros” folosit în filosofia platonică şi 
neoplatonică schimbându-i atât direcţia, cât şi sensul. Dacă în viziunea 
platonică erosul este puterea şi dinamismul ardent al sufletului cu ajutorul 
căruia se eliberează de temniţa trupului şi a lumii, inclusiv prin ostoirea 
carnală sau sexuală (bisexuală) a trupului şi întoarcerea lui la Dumnezeu, în 
viziunea Sfântului Dionisie Areopagitul, erosul este divin, el este puterea lui 
Dumnezeu sau iubirea ardentă nemărginită, supremă şi absolută a lui 
Dumnezeu faţă de om. Astfel, „agape” sau iubirea creştină este în viziunea 
Sfântului Dionisie Areopagitul manifestare a „erosului” dumnezeiesc. 
Iniţiativa iubirii îi aparţine lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un centru pasiv 
şi insensibil aşezat în transcendenţa Sa aşteptând ca oamenii, fie printr-o 
iubire pasională ardentă să folosească toate mijloacele ca să se întoarcă la 
El, fie printr-o iubire molcomă, liniştită şi curată să se înalţe la El şi să se 
unească cu El. În viziunea dionisiană Dumnezeu devine extatic cuprins fiind 
de o iubire inefabilă faţă de om. Nicolae Cabasila exprimă aceasta prin 
formula paradoxală numită „iubirea nebună a lui Dumnezeu”. „Dumnezeul 
redutabil şi impasibil al unor teologi rătăciţi printre noţiunile Vechiului 
Testament se dovedeşte a fi Tatăl care suferă: «Tatăl este dragostea care 
răstigneşte, Fiul este Dragostea răstignită, Sfântul Duh este puterea de 
neînvins a Crucii». Mister al Dragostei răstignite îmbăiat în lumina dimineţii 
de Paşti, «slăbiciune» care triumfă asupra morţii şi a iadului”.28 

În concluzie, se poate afirma cu deplină îndreptăţire că teologia rusă 
a secolelor XIX şi XX a atins cele mai înalte piscuri ale teologiei creştine. 
Însă năvalnicul şi genialul spirit rus a făcut ca cei mai mulţi dintre teologii 
ruşi ai aceste perioade să încline spre curente filosofice, fapt ce a dus la 
naşterea şi apariţia unor idei şi teze ce ţin de esoterism sau, în cel mai fericit 
caz, de o filosofie religioasă, mai degrabă decât de o teologie ortodoxă în 
armonie cu învăţăturile Bisericii lui Hristos. 

Totuşi, teologia rusă a acestei perioade a generat un curent teologic 
numit neopatristică, iniţiatorul acestuia fiind marele teolog rus George 
Florovski. 

Şi teologia românească s-a înscris în acest curent teologic 
neopatristic care are la bază mesajul părintelui Florovski intitulat 

                         
27 PAUL EVDOKIMOV, Ortodoxia, traducere din limba franceză de Dr. Irineu Ioan Popa, 
Arhiereu Vicar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 19-20. 
28 PAUL EVDOKIMOV, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, traducere, prefaţă şi note Teodor 
Baconsky, Ed. Anastasia, Bucureşti, p. 38.  
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„întoarcerea la Părinţii Bisericii”. Este vorba de o întoarcere a teologiei 
ortodoxe la izvoarele ei patristice pentru eliberarea ei de influenţele 
eterodoxe şi pentru reluarea dialogului cu lumea contemporană. 

Părintele Dumitru Stăniloae este teologul care, inclus fiind în acest 
curent teologic neopatristic, a reuşit să elaboreze şi să dea la iveală cea mai 
impresionantă şi cea mai curată sinteză a teologiei patristice. 
 
Abstract: The Russian Theology of the 19th and 20th Centuries 
Our article presents very briefly the most important Russian theological 
personalities of the 19th and 20th centuries. It is our impression that in these 
centuries the Russian Theology has reached the top. I present the following 
theologians: Alexei Homiakov, Vladimir Soloviov, Pavel Florensky, 
Serghei Bulgakov, Georges Florovsky, Vladimir Lossky, John Meyendorff, 
Alexander Schmemann and Paul Evdokimov. Very important to know is the 
fact that the Romanian theologian Dumitru Stăniloae can be considered the 
Romanian exponent of the neo-patristic synthesis.   
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Viaţa bisericească din Răsărit a continuat să fie frământată şi în a doua parte 
a sec. al V-lea, în timpul căruia atât Roma cât şi Constantinopolul înfruntau 
mişcările religioase generate de schisma accachiană. În anul 472 a fost ales 
patriarh de Constantinopol Accachius, iar în anul 474 a urcat pe tronul 
imperial Zenon (474-475 Şi 476-491). Curând după aceasta a izbucnit criza 
monofizită, mai ales în părţile Egiptului şi ale Palestinei, criză de care s-a 
molipsit chiar şi Antiochia. Înainte de urcarea acestora pe tron, în Antiochia, 
avuseseră loc evenimente tulburi pentru viaţa religioasă de acolo. În anul 
470 Petru Gnapheus [Petru Fullo] forţase pe episcopul Martyrios să dea 
câştig de cauză monofizitismului, în timp ce el introdusese în cântarea 
liturgică a Trisaghionului adaosul „Cel ce Te-ai răstignit pentru noi” 
[ Acesta fusese scos din scaun în anul 471, însă, mai 
târziu, odată cu venirea împăratului Baziliskos pe tronul imperial (475-476), 
s-a produs înlăturarea pentru 18 luni a lui Zenon, timp în care episcopul în 
cauză a fost readus pe scaun şi totodată a avut loc şi reafirmarea ideilor 
monofizite. De asemenea Thimothei Ailuros, tot la cererea unei partide 
monofizite alexandrine, fusese adus din exil şi tot în timpul uzurpatorului a 
câştigat o mare influenţă. Profitând de această ocazie, Thimothei  a obţinut 
din partea lui Basiliskos un decret imperial prin care se anathematiza 
Sinodul Ecumenic de la Chalcedon şi Thomosul lui Leon, rămânând valide 
numai hotărârile Sinoadelor de la Niceea, Efes din 431 şi 449.2  

Cu acest document, la care au semnat forţat încă 500 de episcopi, s-a 
întors Thimotei Ailuros triumfător la Alexandria. În drum spre Egipt el a 
trecut mai întâi prin teritoriile illyriene, iar în Efes a aşezat un episcop 
monofizit şi a trimis o ameninţare patriarhului de Constantinopol Accachius, 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 GH. MOELLER, Le chalcédonisme et  néo-chalcédonisme en Orient de 541 à la fin du 
VI-siècle, în GRILLMEYER-BACHT, op.cit., I, p. 637-720; H.G. BECK, Kirche und 
Theologische Literatur, p.65 ; P. CAMELOT, Les conciles oecuméniques de IV-e et V –e 
siècle, în Le Concile et les Conciles, Paris, 1960, p. 40-73 ; I. RAMUREANU, 
Evenimentele istorice înainte şi după sinodul de la Chalcedon, în Revista „Studii 
Teologice” (ST), nr. 3-4/1970, p. 179-211. 
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cerându-i să părăsească scaunul.3 La rândul său patriarhul Accachius, 
sprijinit de partida monahilor fideli Chalcedonului, a refuzat semnarea 
acestui „Encyklion” al uzurpatorului. Cu toate încercările, Basiliskos n-a 
reuşit să-şi îndeplinească, până la capăt, planul său şi să impună lui 
Accachius formula monofizită, chiar şi secondat de Thimotei Ailuros care 
făcea eforturi neîntrerupte pentru a câştiga cât mai mulţi sprijinitori. Din 
fericire, însă, în anul 476 Basiliskos a fost înlăturat şi domnia a revenit lui 
Zenon, aşa încât focarul monofizit a fost stins atât în Efes, cât şi în teritoriile 
illyriene. O dată cu revenirea lui Zenon se cunosc şi primele epistole ale 
papei Simplicius către orientali. La început s-a adresat lui Accachius la 10 
ianuarie 476. În această epistolă Simplicius îşi arată supărarea pentru cele 
întâmplate cu Thimotei Ailuros la Alexandria prin înlăturarea lui Thimotei 
Salophakiolos şi că nu a luat cunoştinţă de rezistenţa poporului din 
Constantinopol faţă de decretul monofizit al lui Basiliskos.4 

De asemenea, se mai cunoaşte şi o intervenţie a papei către acelaşi  
uzurpator, Basiliskos.5 După restabilirea autorităţii imperiale, papa 
Simplicius apelează chiar la împăratul de Răsărit printr-o epistolă destul de 
întinsă, în care îi arată tulburările din Alexandria, desemnându-l pe împărat 
ca cel care vine cu adevărat în numele Domnului.6 Cu un an înainte de 
înlăturarea papei Simplicius de pe tron şi în timpul împăratului Zenon, a fost 
alcătuit în Răsărit, aşa-numitul Henoticon [482] ca o formulă de împăcare 
religioasă, dar care de fapt a adus între Occident şi Răsărit o şi mai mare 
tensiune, ceea ce a favorizat mai mult demersul Răsăritului de a atrage 
teritoriile illyriene către Constantinopol, încât epistolele şi protestele lui 
Simplicius au rămas ineficiente şi fără răspuns.  

Urmaşul lui Simplicius, Felix III [483-492], a fost aşezat pe tron şi 
cu încuviinţarea lui Odoacru, la 13 martie 483. El a continuat negocierile cu 
Occidentul şi a păstrat legăturile cu Illyricul deschise de predecesorul său. 
După o anumită perioadă, însă, s-a decis să rupă aceste legături din cauza 
pericolului ce-l reprezentau, întrucât chiar legaţii săi fuseseră pe punctul de 
a accepta Henoticonul lui Zenon în 484. La nici un an de la urcarea pe tron, 
ca urmare a măsurilor sale, el i-a excomunicat pe apocrisiarii săi trimişi la 
Constantinopol şi, mai mult de atât, conform canoanelor date de papa Felix, 

                         
3 Ed. SCHWARTZ, Publizistische Sammlungen zum Accacianischen Schisma, în Abh. 
Munch. Ak. Philos-hist. Abt. NF 10 [ Műnchen], 1934, p.184; cf şi E. CASPAR, Das 
Papstum, 2, 15. 
4 SIMPLICIUS Ep.2 ad Accacium în ed. Jaffe nr. 572; Coll. Avelana nr. 58; A. THIEL, 
op.cit., 2 p. 177-179; ca şi Ep. 5 p. 186 în care laudă perseverenţa lui Accacius „et 
dilectionis tuae laudando consentiam”. 
5 A. THIEL, op.cit., nr. 3, p. 179-182. 
6 SIMPLICIUS, Ep.ad Zenonem, în ed. JAFFE, nr. 573; Coll. Avel. nr. 56; A. THIEL,  Ep. 6, 
p. 186-189. 
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patriarhului Accachius era considerat chiar detronat şi excomunicat.7 În 
acest sens papa Felix se adresase în scris chiar împăratului Zenon 
amintindu-i şi de alegerea sa, ceea ce până aici nu se practica, iar lui 
Accachius îi arată, tot în scris, neliniştea sa pentru cele întâmplate în Orient, 
fapt ce l-a determinat să trimită la împărat pe cei doi legaţi, Vitalis şi 
Misenus.8  

Cât priveşte poziţia Illyricului în disputa dintre Răsărit şi Occident 
este de reţinut faptul că, ierarhii de aici nu s-au erijat în mediatorii 
conflictului dogmatic cu adânci substraturi jurisdicţionale. Se cunoaşte doar 
cazul arhiepiscopului Andrei de Thessalonic care a încercat într-adevăr o 
mediere între cele două părţi, dar abia după moartea lui Accachius petrecută 
la 26 nov. 489.9 Se crede, totuşi, că un alt illyrian, Vetranio, care apăra 
poziţiile Bisericii romane, deşi el rezida la Constantinopol, ar fi militat 
pentru apărarea unor puncte de vedere cu privire la Biserica din Illyricum.10 

Felix părea intransigent în cele două încercări, deşi, atât faţă de 
Accachius, cât şi faţă de Zenon şi-a manifestat toată politeţea în 
corespondenţa sa. Nu este exclus ca nici arhimandritul Thalasios, amintit în 
aceste încercări de compromis, să fi fost tot un illyrian care se adăuga lui 
Vetranio.11   

Nici sub patriarhul Eufemius [490-495], papa Felix III nu a acceptat 
reconcilierea. Curând după aceste evenimente, în 491, a murit împăratul 
Zenon, urmându-i la tron Anastasius care a trebuit să respingă 
monofizismul, chiar şi la presiunile făcute asupra sa de patriarhul 
Constantinopolului. Acest efect s-a simţit şi în Illyricum, iar papa Felix III 
i-a trimis o epistolă de urări de bine şi de îndemnuri frăţeşti; după aceste 
evenimente, în feb.492,  papa Felix a trecut la cele veşnice. 

Urmaşul lui Felix III a fost chiar diaconul său Gelasius [492-496] 
care, în încercările sale de reconciliere cu Biserica orientală, face unele 

                         
7 Ed. SCWARTZ, op.cit., p. 221, se pare că la fixarea acestor condiţii  ar  fi contribuit chiar 
Accacius care a dus şi la ruptura respectivă; cf şi L. DUCHESNE, Histoire ancienne de 
l’Eglise, III, Paris 1929, p. 455-518 a se vedea şi comentariile la Ch. PIETRI, La  
geographie, p.38. 
8 PAPA FELIX III Ep. I ad Zenonem ed JAFFE nr. 591 ca şi în ed. Ed SCHWARTZ, 
Publiz. Sammlungen, 63\ 75. 
9 Ep. 18 Coll. Berolinensis 25; Ed. SCHWARTZ, Accacianschism p.76; CASPAR II p. 55-56; 
cf. şi CH. PIETRI op.cit., 38; P. MAUTIN art. în, RHE, 77, 1982 în care se vede o analiză 
atentă a activităţii lui Felix faţă de orientali cf. M. FRITZ, HOFFMAN, Der Kampf der 
Papste um Chalkedon p.47-49, unde se prezintă şi încercările de unire asupra acestor 
probleme după moartea lui Accacius. cf. p. 49-51. 
10 Ed. SCHWARTZ, op.cit., p. 212 care considera a fi cu siguranţă illyrian, problematica în 
cauză fiind prezentată în Ep. 17 ed. Coll. BEROL, 31 p. 79-81; cf. şi  FR. HOFFMAN, 
op.cit., p. 50. 
11 PAPA FELIX, Ep. 16 ad Thalasium ed JAFFE, nr. 614. 
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referiri şi la Biserica din Illyricum, dar tot în momentele spinoase ale 
raporturilor dogmatice dintre Roma şi Constantinopol. De la început au 
existat schimburi de epistole între Gelasius şi Eufemius, dar, şi mai mult de 
atât, după venirea lui Theodoric la Roma a fost trimisă la curtea lui 
Anastasius o ambasadă condusă de Faustus cel Negru (magister officiorum), 
un membru cunoscut al clasei senatoriale romane.12 Eufemius a demonstrat 
această deschidere spre reconciliere, regretând, în acelaşi timp, intransigenţa 
de care dăduse dovadă papa Gelasius. Chiar şi împăratul Anastasius, la 
rândul său, s-a arătat deschis discuţiilor şi apropierii dintre cei doi poli de 
putere. Prin aceasta se explică faptul că, după ce cei doi legaţi, Faustus şi 
Irineu, au fost la Constantinopol în cursul anului 494, au informat pe papă 
că împăratul aşteaptă o epistolă de răspuns, ceea ce, Gelasius a şi făcut.13 
Papa Gelasius, încă de la începutul păstoririi sale, dovedeşte spiritul său 
energic în a restabili influenţa romană în Răsărit, cu multă insistenţă în 
provinciile illyriene unde se consumau lupte intestine interminabile şi unde 
încerca să intervină chiar înainte de venirea lui Theodoric la conducere. O 
predilecţie aparte a avut pentru provinciile occidentale ale Illyricului, mai 
precis pentru cele din Dardania unde, din 493, a încercat să-şi refacă poziţia 
şi, în ciuda stării de război în care se afla, s-a adresat episcopatului din 
aceste regiuni pentru a-l atrage de partea sa.14  

În 493 Gelasius s-a adresat lui Honorius, episcopul de Salona, 
arătându-şi neliniştea faţă de progresele ereziei pelagiene în această regiune 
şi îi recomandă acestuia să convoace un sinod local în care să se discute 
regulile eclesiologiei romane şi prerogativele sale ce decurg din moştenirea 
petrină, întrucât Domnul S-a adresat apostolului Petru - spune Gelasius - în 
mod direct şi evident ca având drept de primat (pasce oves meas).15  

Se ştie că din timpul papei Zosimus scaunul apostolic încredinţase 
un fel de delegaţie (sollicitudo) scaunului de Salona, desigur diferită de cea 

                         
12 Ed. SCHWARTZ, Accacianschism p. 220; Fr. HOFFMAN, op.cit., p. 53; comentarii la P. 
CHARANIS, Church and state in the later Roman empire; The religious Policy of 
Anastasius the First 1974, Thessalonique 1974 p. 74. Într-un Commonitorium, Gelasius s-a 
adresat magistrului Faustus care mai înainte îl informase asupra situaţiei din Constantinopol 
cf. GELASIUS I, Ep. 10  ad Faustum  magistrum cf. şi JAFFE, op. cit., nr. 622. 
13 GELASIUS I  Ep. 12 ad Anastasium imperator; cf. JAFFE nr. 632 şi de asemenea 
comentarii la Fr. HOFFMAN, op.cit., p. 54. 
14 GELASIUS Ep. 4 în Coll. AVELLANA  CSEL, 35 ed. O. GUENTHER I şi II, Vienne, 
1895-1898; cf. şi E. STEIN, op.cit., II p. 50 ş.u.; a se vedea deasemenea şi comentariile la J. 
ZEILLER, Bessarione 4, 1903 p. 235; ş.u.; IDEM, Dalmatia p.103 ş.u. p.132; cf. şi CH. 
PIETRI, Roma Christiana p. 1102; IDEM, La geographie p..38 şi FR. HOFFMAN, op.cit., 
p. 56. 
15 GELASIUS, Ep. 4 ed. THIEL, p. 321: „Nuntiatum nobis est enim,in regionibus 
Dalmatiarum quosdam recidiva Pelagianae pestis zizania seminasse” în Coll. AVELL. 96, 
3 şi 4, p. 437. 
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conferită Thessalonicului, acum fiind considerat caput Illyrici. Gelasius 
arăta acum o atenţie deosebită teritoriilor din Illyricul occidental, mai ales 
pentru Dardania, dar încerca să-şi demonstreze autoritatea şi în alte teritorii 
ale Illyricului care, din punct de vedere politic, depindeau încă de Roma. 
Neliniştit de faptul că în teritoriile vizate nu se găsiseră atât de mulţi 
pelagieni pe cât se aşteptase, episcopul Dalmaţiei, Honorius, a trimis legaţi 
la Roma, dar după ce în prealabil discutase într-un sinod întreaga problemă. 
De la Roma s-a trimis ca răspuns o epistolă cu îndrumări precise în ceea ce 
priveşte aplicarea pe mai departe a politicii şi disciplinei romane.16 Epistola 
papală arată în mod repetat neliniştea faţă de învăţăturile greşite pelagiene 
de acolo („cente damnatum Pelagianae pestilentiae denuo virus inferre”), 
amintind în două rânduri de încrederea pe care i-a acordat-o [sollicitudo], 
cum odinioară şi apostolul Petru a procedat faţă de Chloe, cunoscând 
disensiunile dintre corintheni.  În anul următor, după câteva tatonări şi 
schimburi epistolare, papa a reuşit să asocieze din nou Dalmaţia teritoriilor 
sale şi să reia ofensiva jurisdicţională către regiunile illyriene vecine 
Dardaniei. De această dată el nu se adresează numai lui Honorius, ci tuturor 
episcopilor Dardaniei [episcopos per Dardaniam constitutos] arătând că, din 
cauza războaielor, relaţiile dintre ei s-au răcit [a continuorum tempestate 
bellorum], dar acum s-a îngrijit să reia aceste legături prin trimiterea 
episcopului Ursicinus. Partea a doua a epistolei exprimă o oarecare teamă 
faţă de înaintările Constantinopolului în Illyricum şi, spre a-i feri şi pe ei de 
aceste tentaţii, arată că de la ei, de la greci, au venit cele mai multe erezii.17  

Laudă pe predecesorii săi, în primul rând pe papa Leon prin care ei, 
grecii, ar fi fost aduşi la înţelegerea adevărului credinţei [memoriae 
sanctum Leonem et per succesores ejus certum est Graecas fuisse 
convinctos].   

Nu mult după acest schimb de epistole, Gelasius a intervenit din nou 
în aceste teritorii de limbă latină, dar care făceau parte din Illyricul  
occidental.  În anul 494 el a revenit, dar a acţionat pe o altă linie. Având 
informaţii cu privire la anumite neînţelegeri în zonă şi despre un anume 
abate Natalis care, împreună cu monahii săi, se arăta favorabil intervenţiilor 
scaunului roman, apoi cunoscând faptul că un preot dardanian a venit la 
Roma din încuviinţarea acestora, pentru a întări legăturile cu Roma, papa 
Gelasius exploatează conjunctura creată pentru a-şi demonstra autoritatea în 
teritoriu. Monahii dardanieni îşi exprimă această tendinţă şi în epistola către 

                         
16 GELASIUS, Ep. 5, ed. THIEL p. 324; Coll. AVELLANA 96, 3 şi 4 p. 437 „Epistola 
papae ad eumdem Honorium Dalmatiae episcopum”. 
17 GELASIUS, Ep. 7 ed. THIEL p. 335, 2: „Apud Graecas quibus multas haereses 
abundare non dubium est…Eutychi quondam presbytero Constantinopolitano in 
blasphemias proiuente…”. 
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episcopul Serenus, aşa cum reiese chiar din începutul epistolei lui Gelasius 
către Natalis, abatele dardanian.18  

Pe acesta l-a încredinţat că numai el şi nicidecum o altă autoritate 
hotărăşte în regiunile Dardaniei unde, Natalis şi monahii săi, întâmpină 
anumite greutăţi şi neînţelegeri venite din Orient [quod aut correctione 
rerum, quos in ecclesias Orientis seminavit inimicus].19  

În acest context, în care episcopii din Dardania s-au simţit 
înconjuraţi de însărcinările papale [sollicituddines papae] în faţa ereziilor 
din Orient şi îndemnaţi în mod special de Gelasius de a sta în legătură cât 
mai strânsă cu scaunul roman în această luptă, dardanienii au convocat un 
sinod local, probabil la Scupi, în frunte cu mitropolitul, lor la care i-au 
excomunicat pe Eutichie, Petru Fulo şi Accacius, subliniind în acelaşi timp 
ruptura care se crease cu scaunul  de Constantinopol. În acelaşi timp arătau 
apropierea lor faţă de scaunul roman după condiţiile fixate de papa Felix III 
şi mai ales în conformitate cu noua situaţie creată sub Gelasius, care se arăta 
deschis dialogului cu ei.20 

 În această problematică însuşi papa Gelasius se arătase destul de 
intransigent faţă de legatul constantinopolitan Faust, condamnându-l pe 
Accacius şi pe ceilalţi. Se observă în acelaşi timp obstinarea acestora 
[obstinatione Graecas] în problemele de credinţă aflate deja sub oprobiu şi 
care acum ameninţau teritoriile vecine lui de Illyricum occidental, în speţă 
teritoriile Dardaniei.21 Mai mult decât atât, în faţa înaintării jurisdicţionale a 
Constantinopolului până către teritoriile Illyricului occidental, papa Gelasius 
se adresează chiar împăratului Anastasius cu diferite obiecţii în privinţa 
problemelor schismatice [varia objectiones] întâmplate în Orient,  

                         
18 GELASIUS, Ep. 8 ed. THIEL p. 327-338: „Beati Gelasii papae ad Natalem abbatem...”, 
arătând de unde cunoaşte şi problematica lor; ex epistola ad Serenum episcopum missa 
cognovit, sollicites pontifex hortatur”. 
19 IBIDEM, p. 393, 3: „his ergo cognitis, quoquae, sicut diximus, ad regionam vestrarum 
sunt directa pontifices”. 
20 GELASIUS, Ep. 11 Episcoporum Dardaniae ad Gelasium papam, ed. THIEL p. 349 în 
care condamnă din nou ceea ce şi Gelasius condamna şi anume pe: „Eutyches sectam vel 
Petri at Accacii aut secuti sunt aut sequntur….”, împreună cu cei care au subscris la aceată 
epistolă: „Johanes episcopus sacrosantae ecclesiae Scopionae metropolitanae civitatis hiuc 
rescripto a nobis dato consenties… Bonosus episcopus ut supra subscripsi.Samuel 
episcopus ut supra subscripsi. Verianus episcopus per Valentinum arhidiaconum ut supra 
subscripsi. Faustinus et Ursinus episcopi.” după J. ZEILLER, op.cit., p. 378 se opinează că 
aceştia ar fi fost grupaţi în jurul episcopului de Dacia [acestea afirmându-se în epistola 18 şi 
nu 28 cum se opinează la J. Zeiller]. 
21 GELASIUS, Ep. 10, ed. THIEL, p. 341-342: „ad Faustum magistrum fungentem 
legationis officio Constantinopolitani…Gelasius refellit, ac sedis apostolicae supremam 
vindicavit jurisdictionem”. 
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accentuând de fapt mai mult drepturile lui în aceste teritorii [qualiscumque 
apostolicae sedis vicarius].22       

Iată că după 4 aug. 494, când  Gelasius a arătat că a primit epistola 
sinodală adusa la Roma de cei doi diaconi, Ciprian şi Macarie, se vede clar 
resurecţia papei în ceea ce priveşte sublinierea drepturilor sale referitoare la 
alegerile episcopale în aceste provincii [Dardaniae et Illyrici..sive per 
Illyricum constitutis ]. Gelasius printre altele se plânge şi de desele incitaţii 
la care a fost supus şi scaunul de Thessalonic [saepius incitatum] care a fost 
înclinat adesea către aceste legături cu episcopii Orientali. În cazul de faţă el 
subliniază că acestea nu au fost nimic altceva decât relaţii cu totul 
contagioase [contagia communionis].23 După cum s-a văzut, Gelasius în 
încercările sale de a-şi apăra provinciile asupra cărora avusese putere 
jurisdicţională şi în principiu cele ale Illyricului, a întocmit un adevărat act 
de acuzare împotriva Orientului, recapitulând aici ultimele erezii izbucnite, 
erezii puse numai pe seama răsăritenilor şi care i-a atins şi pe episcopii săi.  

O altă recapitulare a acestor perioade o face din nou Gelasius într-o 
epistolă adresată către episcopii dardanieni [ad episcopos Dardaniae], 
vorbind de condamnările anterioare făcute de scaunul roman asupra acestor 
ereticii; arieni, sabelieni, eunomieni, macedonieni, nestorieni, eutichieni şi 
în ultimul timp accacieni [a sede apostolica competenter fuisse 
damnatum].24 Epistola aceasta este, de fapt, un lung tratat dogmatic, o 
recapitulare a tuturor ereziilor cu care Biserica s-a confruntat de la Sinodul I 
Ecumenic şi până la momentul respectiv. Împotriva acestora scaunul roman 
s-a implicat pe deplin, după mărturiile papei şi cu multe merite [merituoque 
ab apostolica sede] dar nu numai Roma, ci şi alte centre occidentale ca: 
Ravena, Mediolanum, Augusta Treverorum cât şi capitala de odinioară a 
prefecturii Illyricului răsăritean, Sirmium.25  

El subliniază în acelaşi timp cu pioşenie [sancte memoriae] 
activitatea înaintaşilor săi ca de exemplu papii Simplicius şi Felix, angajaţi 
profund în această luptă în conflictul cu împăratul Zenon în urma publicării 
Henoticonului şi în  criza provocată de schisma accachiană.  

                         
22 GELASIUS, Ep. 12, ed. THIEL, p. 349-351 din titlu reieşind şi adresanţii acestei 
epistole: „quod ad illum per Faustum et Iraeneum  litteras non dederit”. 
23 GELASIUS, Ep. 18 p. 382-385 ed. Thiel „… Ut ab artibus caveant episcopi 
Thessalonicensis… abstinere nolens apostolicae sedis comunionem non meruit” 4. 
Ecclesiae Thessalonicensis adhortationibus saepius incitatum,contagia comunionis 
externae nunquam declinare voluisse…”, se ştie, dealtfel că Thessalonicul cu puţin mai 
înainte vicariat roman acum se afla în opozitie cu el. A se vedea şi comentariile la J. Zeiller, 
op.cit., p. 378. Asupra atitudinii dogmatice faţă de Orient la FR. HOFFMAN, op.cit., p. 60-67. 
24 GELASIUS, Ep. 26, ed. THIEL, p. 392-422 cu comentarii asupra acestor condamnări ale 
ereticilor. 
25 IBIDEM, Ep. 26, 10  p. 405. 
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Toate aceste intervenţii ale scaunului roman, deja destul de atenuate 
către Orient, vizibil deteriorate în Illyricul Oriental, cât şi încercările din 
acel moment ale curiei romane scoteau încă odată în evidenţă dorinţa 
nestăvilită a papalităţii de a relua politica orientală şi de a interveni în 
problemele illyriene. Pentru a avea o motivaţie în această ofensivă 
jurisdicţională, scaunul roman face caz de toate neregulile dogmatice 
izbucnite în Orient şi care au fost într-un mod sau altul rezolvate de 
sinoadele ecumenice de până atunci sau de anumite sinoade locale. De 
această dată se observă obstinarea papei pentru persoana lui Accacius care 
fusese destituit şi excomunicat de un sinod. Cu toate acestea Gelasius insistă 
a fi condamnaţi şi discipolii acestuia care erau şi ei contagiaţi de această 
erezie şi constituiau după părerea sa un mare pericol. De aceea cerea ca ei să 
fie condamnaţi ca odinioară discipolii lui Arie.26  

Interesant însă de observat la papa Gelasius modul cum analizează 
acest conflict în diminuarea lui în planul eclesiologic, făcând apel în 
nenumărate rânduri la expresii care scot în evidenţă această continuă dorinţă 
de reluare a arealului bisericesc jurisdicţional pierdut prin hotărârile 
sinoadelor II şi IV. În acest context  Gelasius se exprimă astfel: ad primae 
sedis venire judicium, scoţând în evidenţă, astfel pretenţiile sale. Tot în acest 
conflict jurisdicţional de menţionat pentru lumea ortodoxă răsăriteană 
nemulţumirea lui Gelasius faţă de confuzia care s-ar fi creat prin intervenţia 
împăraţilor în geografia ecclesiastică, probabil făcându-se referire la legea 
lui Theodosie II din 421 şi o încercare comparativă cu cea din timpul lui 
Theodosie I, în faţa căruia a luat atitudine Sfântul Ambrozie de 
Mediolanum.27   

De fiecare dată papa face trimiteri la scaunul de Constantinopol ca la 
un secunde sedis de care încearcă să lege toate neregulile Orientului, acele 
haereticorum contagione rite discretum, puse numai pe seama Răsăritului şi 
exemplifică acte în care au fost condamnaţi ierarhii din saecunda sedis sau 
alţii care nu şi-au găsit dreptate la acest scaun şi s-au îndreptat către prima 
sedis, Roma cum a fost cazul Sfântului Atanasie cel Mare sau Ioan Gură de 
Aur. Gelasius arată că în urma evenimentelor care au avut loc pe planul 
                         
26 GELASIUS, Ep. 18 ed. cit. sau Coll. AVELL., 99; Coll. BEROL., 11; Ed. SCHWARTZ, 
op.cit., p. 33-49. replicile către orientali în disputa accaciană De vitanda communione 
Accacii; IBID. 10 p. 24 ş.u. cf. şi CASPAR II p. 55 ş.u; cf. şi Fr. HOFFMAN, op.cit. 
Rechizitoriul acesta îl face papa mai ales în epistola 26 ed. cit. unde examinează după cum 
s-a amintit  toate ereziile de la Arius şi până la Accacius şi  la ucenicii săi. 
27 GELASIUS, Ep. 26, ed. THIEL, p. 406: „Nam quod dicitis regiae civitatis,alia potestas 
est regni saeculris, alia ecclesiasticarum distributio dignitatum…sic imperialis praesentia 
mensuram dispensationis religiosae non mutat.Sit clara vel urbis illa potestate praesentis 
imperii, religioso sub eodem tunc firma, tunc libera tunc praevecta consistit, si potius hoc 
praesente propriam teneat sine ulla perturbatione mensuram.” Cu exemple directe asupra 
împăraţilor Basiliskos şi Zenon. 
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strict al geografiei romane din Italia, mai ales în timpul Sfântului Ambrosie 
de Mediolanum autoritatea Romei a fost ştirbită,  acum, însă, subliniază 
papa aceste scaune sunt de facto şi de jure sufragane lui şi că atât 
Mediolanum cât şi Ravenna au acelaşi statut faţă de scaunul papal, iar 
odinioară nu au fost decât simple scaune sufragane de Heracleea. Papa 
continuă arătând că şi la Sirmium şi Augusta Treverorum, capitale a 
prefecturilor în care episcopus fuerit regiae civitatis, au fost şi timpuri în 
care puterea imperială nu s-a amestecat peste aceea a sacerdoţiului deşi 
aceste scaune au fost uneori adevărate reşedinţe imperiale.28  

În această dispută epistolară, papa Gelasius invocă în nenumărate 
rânduri drepturile de întâietate ale scaunului papal sau de primae sedis şi în 
acest caz scaunul de la Constantinopol nu este altceva decât o simplă 
delegaţie a scaunului Romei, pe care însă patriarhul Accacius [deja 
condamnat] nu a îndeplinit-o; mai mult decât atât, în concepţia lui, Gelasius 
susţinea că Accacius trebuie să fie condamnat numai de un Sinod Ecumenic 
care să fie convocat în mod excepţional numai de papă, ca urmaş direct al 
apostolului Petru.29      

Remarcăm că aceste evenimente se petreceau într-un moment când 
în Illyricum creştea simţitor influenţa Constantinopolului, aşa cum s-a 
observat în contextul disputelor legate de Perigene. Deşi Gelasius emite 
pretenţii jurisdicţionale vicariale, recunoaşte totuşi că însuşi scaunul roman 
a trebuit să accepte hotărârile asupra jurisdicţiei unor teritorii illyriene prin 
unele canoane (can.28) ale sinodului de la Calcedon [Chalcedonensis synodi 
tenor, cum apostolica sede consientis]. În ceea ce priveşte timpurile când 
influenţa papei în Illyricum se rezuma numai la Dardania, provincie a 
Illyricului occidental, papa nu insistă prea mult. 

Din nefericire însă pentru zelosul papă Gelasius, în încercarea lui de 
a reface vicariatul papal de Thessalonic, cu toate mijloacele politicii romane 
pe care le-a folosit, el n-a mai putut obţine mari succese în recuperarea 
terenului jurisdicţional al vicariatului de odinioară. Ierarhul de aici, Andrei, 
nu a vrut, să întrerupă relaţiile cu Accacius, situaţie similară cu cea din 
timpul papei Felix III, când vicarul din Thessalonic era în sfera de influenţă 

                         
28 GELASIUS, Ep. 26, 10, ed. THIEL, p. 405-406. Cu privire la relaţia dintre Accacius şi 
puterea imperială cf. Ep. 26 Coll. Avell. 44, 47-48; 58, 66-67, cu privire la problematica 
papală 61-64. Amănunte cu privire la rechizitorul făcut grecilor Ep. 7 Coll. Avell. 79, 4 şi 
7-8; Ep 26 Coll. Avell. 95, 13; 28-30. Comentarii din partea papei în ceea ce priveşte 
drepturile grecilor în Orient după Sinoadele Ecumenice III şi IV. A se vedea şi E. STEIN, 
op.cit., I, p. 296-297. Alte comentarii la Ch. PIETRI, op.cit., p. 40 şi FR. HOFFMAN, 
op.cit., p. 51. 
29 GELASIUS Ep. 26, Coll. AVELL. 95, 26, 54; 56; 59. 
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răsăriteană, după cum recunoaşte el însuşi  [contagia communionis 
externae].30   

Din tonul  papei se simte o evidentă  distanţare a arhiepiscopului de 
Thessalonic de scaunul roman şi de trecerea acestuia sub jurisdicţia 
Constantinopolului, neascultând de prima sedis (Roma) nici măcar într-o 
problemă canonică. El era numit mai târziu chiar mitropolit pentru 
provinciile Illyricului Oriental ca şi ceilalţi mitropoliţi ai celorlalte scaune. 
De aceea, Theodor Lectorul îl numeşte pe ierarhul de Thessalonic patriarh 
(   

Nu numai scaunul de Thesalonic intrase în sfera de influenţă a 
Constantinopolului, ci chiar şi unele teritorii ale Illyricului Occidental până 
în Dalmaţia.  

Din aceeaşi corespondenţă şi din epistola adresată Împăratului 
Anastasius reiese faptul că papa nu recunoştea hotărârile Sinodului IV 
Ecumenic de la Chalcedon care prin canonul 28 prevedea că Noua Romă, 
este capitala Imperiului ca Roma Veche, şi nici extinderea jurisdicţiei 
scaunului de Răsărit.      

Cu toate acestea, în textele privitoare la Illyricum papa foloseşte 
expresia de episcopi Orientalis care demonstrează noua situaţie creată aici.32  

Totodată politica adoptată de papa Gelasius în faţa noii situaţii 
jurisdicţionale s-a văzut când a trimis la Constantinopol pe diaconul 
Photinius, pentru a sprijini pe apocrisiarii romani aflaţi în misiune în 
capitala Răsăritului, care purtau tratative cu apocrisiarii alexandrini. 

Printre altele, diaconul Photinius care stăpânea atât limba latină cât 
şi greaca, evidenţiază încă o dată compoziţia etnică şi situaţia jurisdicţională 

                         
30 GELASIUS, Ep. 18, ed. THIEL p. 384-385, ed. Coll. AVELL. 101, 6 p. 466 „Noverit 
autem vestra fraternitatis, ecclesiae Thessalonicensis antistitem, nostris [Andrei] 
adhortationis saepius incitatum, contagia communionis externae nunquam declinare 
voluisse, nec apud nos nomen Accacii vel ceterorum similium perfidorumhisque 
communicantium congrua profesione damnasse. Quapropter eum communionem sedis 
apostolicae non recipisse manifestum est… societate beati Petri apostoli nec posumus nec 
debemus Ecclesiae praebere commercia”. 
31 Ed. SCHWARTZ, Accacianschism., op.cit., p. 223 emite această interesantă părere de 
independenţă a scaunului vicarial asemănătoare Justinianei Prima, părere emisă fără însă a 
o argumenta îndeajuns: „Die ostchirlichen Provinzen gehorten nicht zu der 
Konstantinopel unterstelten thrachischen Diocesis; rechtlich stand der Metropolit von 
Thessalonic als Exarch von Ostillyricum dem  konstantinopler Patriarchen nicht anders 
gegenuber als die Patriarchen  von Alexandrien, Antiochien und Jerusalim..Er konnte 
auch bei einem Streit mit Rom darauf rechnen, nicht nur vom konstantinopler 
Patriarchen, sondern auch vom Kaiser unterstuzt zu werden”.  Cercetătorul recunoştea că 
vicariatul nu mai funcţiona ca odinioară la această dată mai ales că situaţia politică a Italiei 
era aşa de nesigură în luptele dintre Odoacru şi Theodoric. 
32 IBIDEM, p. 224 şi idem în Sitzungsberichte der Berlin, Akad., 1930, 611 ş.u. şi p. 388, 
17 ş.u. 
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a Illyricului la vremea aceea precum şi procesul de grecizare, care se 
accelerează în perioadele ce vor urma mai ales în diocezele continentale ale 
Illyricului răsăritean.  

În acest timp, patriarhul de Constantinopol a reluat legăturile 
diplomatice cu papa cu consimţământul Împăratului de Răsărit care a 
recunoscut ca rege pe gotul Theodoric, trimiţându-i totodată şi însemnele 
regale ornamentia palatii. În acest fel papa se afla sub jurisdicţia politică a 
unui rege recunoscut de Constantinopol, însă un rex străin de originea 
romană şi de altă credinţă, şi anume arian, împotriva căruia papa Gelasius 
nu a adoptat vreo atitudine.33   

Problema crizei orientale nu va fi lăsată de Gelasius nici acum, căci 
din nou în anul 495 va fi trimisă o epistolă către episcopii din Orient în care 
papa îşi punea din  nou întrebarea, de ce pentru cazul lui Accacius s-a cerut 
convocarea unui sinod aparte care să soluţioneze problema, iar episcopii 
Kalendion de Antiochia şi Ioan de Talaia au fost înlăturaţi fără hotărârea 
unui sinod. În ciuda acestor evenimente, papa a menţinut faţă de Orient 
aceleaşi relaţii, cu toate că au existat episcopi ortodocşi căzuţi în schismă 
fără să fie condamnaţi.34   

După cum s-a văzut Gelasius face eforturi deosebite pentru a-şi mări 
influenţa în Răsărit, în Illyricum, profitând după cum s-a putut remarca de 
tulburările dogmatice izbucnite în Orient, şi de a incita scaunul Alexandriei 
împotriva Constantinopolului. De asemenea pentru atragerea teritoriului din 
Illyricum sub jurisdicţia sa va purta corespondenţă cu ierarhii de acolo şi în 
principiu cu arhiepiscopul de Thessalonic, vicarul său.  

Dincolo de aceste schimburi epistolare, uneori cu îndelungi perioade 
de tăcere, papa a trimis legaţi în Illyricum pentru medierea problemelor de 
aici sau la Constantinopol pentru a obţine pacea religioasă cu cei din 
capitală. La acestea se adaugă şi trimiterea de legaţi la Alexandria în 
momentele critice născute de illyrieni care-l susţinea pe Accacius. Prin toate 
aceste încercări  papa Gelasius voia să-şi mărească influenţa şi să restaureze 
unitatea bisericească.35 De asemenea papa avea ca obiectiv şi consolidarea 
autonomiei bisericeşti regionale în Illyricum pentru a putea proteja credinţa 
de tulburările eretice; în realitate din caracterul acestor relaţii se vede 
nemulţumirea faţă de pierderea teritoriilor illyriene aflate din ce în ce mai 

                         
33 IBIDEM, p. 230 cu comentariile amintite din Theodor Lectorul nr. 1 şi  2. 
34 GELASIUS I, Ep. 27 ad episcopos orientales în ed Jaffe nr. 655; ed. THIEL. 422\35; cf. 
şi FR. HOFFMANN, op.cit., 59 cu întreaga analiză a scrierilor dogmatice ale lui 
GELASIUS, p. 60-66. 
35 GELASIUS Ep. 7, Coll. Avell. 9, 3; 10-11. Ca şi-n epistola 18, mai sus amintită din Coll 
Avell. 101, 2 papa scrie de sămânţa curată a credinţei: semen purae confesionis; cf. şi 
comentariile la GRILLMEIER-BACHT, Chalkedon  II; şi CH. PIETRI, op.cit., p. 41; alte 
comentarii şi la FR. HOFFMAN, op cit., p. 65-66. 
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mult sub jurisdicţia constantinopolitană, în care papa Gelasius mai avea un 
cuvânt autoritar doar în Dardania şi în anumite teritorii ale Dalmaţiei. 

 
Abstract: The Byzantium Empire in the Second Part of the 5th Century 
and the Ecumenical and Local Synodal Debates 
The aim of this historical study is to debate the situation in the Byzantine 
Empire in the second part of the 5th century. There were many problems 
created by the 4th Ecumenical Council held in Chalcedon in 451. To 
establish a balance between the two religious parts, the emperor Zenon 
promulgated a new formula entitled Henotikon, which was not received 
very well and in the end, it was rejected. Our study analyses the effort of 
pope Gelasisus to spread the Latin supremacy in East, especially in the 
territory called Illyricum. We explained in the last part of the article why 
this was not possible.  
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Pentru o imagine rezumativă a practicii atribuirii numelor, amintim că, în 
civilizaţiile asiatice, cea chineză, de exemplu, persoanele au trei nume - 
primul este patronimicul (cel de familie), al doilea este purtat de toţi copiii 
aceloraşi părinţi (nume al generaţiei) şi al treilea (de-abia!) este cel exclusiv 
individual. Spre deosebire de celelalte limbi indo-europene, limba latină a 
adoptat, la copiii de sex bărbătesc, sistemul chinezesc (şi etrusc) al celor trei 
nume, dintre care, primul era numele pus la naştere (praenomen), al doilea 
era numele ginţii şi avea finala în -ius (exemple: Duilius, provenit din 
duellum/luptă în doi, Caecilius, din caecus/orb, Claudius, din claudus/ 
şchiop, Marius, de la zeul Mars/Marte, Valerius, de la verbul valere/a fi 
sănătos), iar al treilea era porecla (de exemplu, Publius Ovidius 
Naso/Năsosul). În privinţa fetelor, acestea nu beneficiau de nume la naştere, 
fiind apelate prin substantive diminutivate, ca fetiţa, mititica, micuţa etc. 
Destul de târziu, spre sfârşitul republicii, născutele de sex femeiesc primesc 
nume greceşti: Corinna, Delia, Lesbia etc. Remarcăm că alegerea numelui 
era o preocupare evidentă pentru clasele conducătoare, care au simţit nevoia 
să îşi impună şi aici excesele de putere; de aceea, au reglementat ferm acest 
proces, limitând, în mod abuziv, posibilităţile de selecţie a prenumelor 
masculine la doar 18 substantive agreate: Appius, Aulus, Decimus, Gaius, 
Gnaeus, Kaeso, Lucius (cel născut pe lumină/de la lux/lumină), Mamercus, 
Manius (cel născut în zori, de la mane/dimineaţă), Marcus, Numerius, 
Publius, Quintus, Servius (cel salvat/de la servo, a salva), Sextus, Spurius, 
Tiberius (de la Tiberis/Tibru), Titus. În schimb, Franţa, mult mai democrată, 
a permis cetăţenilor utilizarea numelor din calendar şi din istoria veche, 
considerate relevante prin valoarea simbolică pe care o reprezentau pentru 
popor şi deci demne de a fi perpetuate.  

După răspândirea creştinismului, prin apostoli şi, mai ales, prin 
celebrele şi sacrele surse scrise - Vechiul şi Noul Testament -, se constată o 
diversificare semnificativă a direcţiilor din care proveneau numele. Astfel, 
latina a înregistrat un aflux de nume religioase, majoritatea dintre ele traduse 
şi adaptate: Iordannes, abrevierea termenului Iordan/apă curgătoare, care 
înseamnă cu două repejuni (sensul este motivat de faptul că direcţia de 
                         
1 Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale.  
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curgere a râului se schimbă de Bobotează), Nicolaus, intrat prin filieră 
grecească, din gr. Niko/a învinge, laos/popor, Petrus, din gr. Petros, care era 
traducerea ebraicului Kifa, Anastasie, din gr. Înviere (întâlnit în română în 
special prin numele de familie Năstase, Tasie/Tasia, Taşcu, Taşcău), 
Damaschin, însemnând originar din Damasc (a generat în română numele 
de familie Maschin, Mischie). După prăbuşirea imperiului roman, s-a 
realizat o uniformizare europeană a opţiunilor pentru numele cu rezonanţă 
creştină, distincţiile realizându-se în caracteristicile fonetice, ortografice ale 
fiecărei limbi. Fenomenul s-a rafinat în timp, aşa încât echivalenţele sunt 
conform exemplelor următoare: Iohannes are variantele Jean (fr.), Juan 
(sp.), Giovanni (it.), John (engl.), Johan (germ.), Evan (galeză), Ivan (rusă şi 
bg.), Jan (polonă şi cehă), Janos (mg.), Iannis (gr.), Ion (rom.); Elisabeth 
are formele Isabel, Elise, Lise, Babette (fr.), Betty, Bessie, Lizzie (engl.), 
Erzsebet (mgh.), Lisaveta, Saveta, Veta (gr.).  

Având convingerea utilităţii pentru cititori a abordării etimologiilor 
onomasticelor, prezentăm, în continuare, traduceri şi explicaţii ale unor 
prenume şi nume cu origine latină, dintre care unele se regăsesc atât în 
sistemul românesc, cât şi în cele internaţionale, ca patronimice sau ca nume 
de botez: Benedict, cu sensul de binecuvântat, intră în familia lexicală a lui 
benedicţiune; Chesarie, cu varianta redusă Isar, sau cu cea derivată 
Isărescu, provine din Caesar/împărat; Clement, din adjectivul Clemens 
(blând). Denisa este femininul de la Dionis (cu radicalul în Dio/zeu), 
Dominic provine din domini - dies (ziua de duminică); varianta feminină 
este Domnica; Fevronia se corelează cu verbul februo - a purifica, Fabian 
este provenit din substantivul fabius, care înseamnă bob, Gherman este 
varianta lui Germanus (frate), Hinţea/ Hintea/ Hinţa, utilizate ca nume de 
familie, provin de la sfânt (sanctus), Iacomi este o variantă de la Iacob, 
Iustin este un substantiv provenit din adjectivul iustus/drept, Ilarie este o 
reducţie de la adjectivul hilaricus (vesel), din care provine şi  Ilarion. 
Laurenţiu, de la forma Laurentius, provine de la substantivul laurus/dafin, 
folosit în Roma antică pentru confecţionarea cununilor cu care erau primiţi 
învingătorii; de asemenea, substantivul este corelat cu numele cetăţii 
Laurentum (de unde şi  numele de familie Arvinte, Lavru). Marian are ca 
bază numele propriu Marius (de la zeul Marte), dar, ca şi Marin, poate fi 
considerat format de la femininul Maria, cu sufix moţional. Maxim este o 
formă adjectivală, din maximus, superlativul de la magnus, Mercurie 
provine din Mercurius, zeul comerţului la romani (merces/ marfă).  

Alte nume sunt obţinute prin renunţarea la desinenţe sau prin 
suplimentarea unor segmente la finală: Marcu, de la Marcus (dedicat zeului 
Marte), Luca, din Lucas, hipocoristic de la Lucanus (care a dat şi 
Lucius/Lucian, însemnând cel născut pe lumină). Macrina are ca bază 
adjectivul macer/slab, Olivian provine din olive/măslin, Papiu este o formă 
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a lat. papia/tată, Patrichie este în directă legătură cu Patriciu; forma 
patricius, sinonim cu nobil, aristocrat, datând din perioada lui Constantin 
cel Mare, denumea cel mai înalt titlu nobiliar după împărat. Pavel, din gr., 
lat. Paulus, are sensul de mic, umil (numele românesc de familie Pau este o 
reducţie de la Paul); precizăm că forma Pavel, extinsă prin intermediul 
cărţilor de cult, în care apare figura Sfântului Apostol al lui Iisus, 
caracterizează limbile ortodoxe, în timp ce, în limbile catolice, se recurge la 
echivalentul Paul. De asemenea, notăm că de numele Apostolului Pavel, 
numit înainte de convertirea la creştinism prin botez Saul (cel care, pe 
drumul Damascului, s-a transformat radical, procesul numindu-se 
enentiodromie), se leagă cele mai multe epistole din Noul Testament, ceea 
ce evidenţiază calităţile lui de bun orator, de misionar creştin, de moralist. 
Siluan este o evocare a zeului pădurii, Siluanus, iar Silvestru este înrudit cu 
acesta, provenind de la silva (de pădure, de sălbăticie); Sibila are ca reper 
numele comun al personajelor cu puteri previzionare din mitologia romană, 
sibilele, având şi sensul de profeţi (menţionăm că toponimul Sevila s-a 
format de la acelaşi cuvânt de bază); în onomastica românească, cuvântul 
este foarte rar, apărând ca substantive comun. Tatianus, cu sursă în 
substantivul lat. Tatius (tată), apare utilizat cu precădere la feminin, 
Tatiana, cu varianta Titiana, şi caracterizează atât onomastica românească, 
cât şi pe cea a limbilor slave; precizăm că substantivul a stat şi la baza 
formării numelui de familie Titieni. Tecla, cu sensul de ţiglă, se foloseşte rar 
ca prenume, fiind întâlnit ca nume monahal sau patronimic (Teclu). Tiron 
are sensul de recrut, Tit (-us)  înseamnă porumbel; Valerian se explică prin 
valerianus, fiind întâlnit mai mult cu forma Valerius, un derivat de la verbul 
valeo (a fi tare); la un adjectiv derivat de la acesta se raportează şi Balint (de 
la valens/ puternic, viguros), care caracterizează în general patronimicele 
din Ardeal. De asemenea, Valentin este o reducţie de la Valentinus, provenit 
din valens (puternic, viguros; toponimul şi numele Bolintin, Bolintineanu ar 
putea fi interpretate atât prin Valentin, cât şi prin arhaicul volintir). Pulheria 
s-a dezvoltat de la adjectivul frumoasă, prenume frecvent în onomastica 
românească a secolelor al XVIII- XIX-lea, astăzi intrat în conservare; 
Pogonat provine din paganus/ păgân, fiind utilizat în română ca nume de 
familie şi cunoscut prin intermediul actriţei Margareta Pogonat; Remet se 
corelează cu adjectivul eremit/sihastru, apare mai ales în toponime, cum ar 
fi Râmeţ, Remetea; Vitalie are ca etimon substantivul vita/viaţă, fiind folosit 
în special ca prenume în onomastica slavă.  

Dintre limbile semite, ebraica şi araba au exercitat influenţe esenţiale 
şi de durată asupra onomasticii popoarelor - ebraica, prin intermediul 
textelor creştine iar araba, prin limba turcă. Notăm că, în vechile limbi 
ebraice, feniciana şi aramaica, se utilizau atât nume simple: Aaron 
(gură/profet), Adam (roşu/pământ roşu, lut), David (iubitul), Eva (viaţă), 
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Martha (stăpână), Domnica (stăpână/doamnă), Nahum/Naum (care 
consolează), Noah/Noe (lung/din a trăi mult), Hanna (îndurare), cât şi 
compuse din cuvinte sau chiar fraze întregi: Hannibal (darul zeului Baal), 
Eliyahu/Elie/Ilie (Dumnezeul meu este Iehova), Eliezer/Lazăr (Dumnezeu a 
ajutat), Elisabeth (Dumnezeu e bucuria), Bartholmai/Bartolomeu/ 
Vartolomeu (fiul lui Tholmai); acesta a primit, cu timpul, la iniţială, articolul 
egiptean p-, generând numele Ptolomaios, relaţionat în greacă cu 
ptolemos/război; numele a devenit cunoscut odată cu activitatea ştiinţifică a 
celebrului astronom şi matematician egiptean Ptolemeu, ale cărui teorii s-au 
răspândit prin intermediul operei Almageste (termenul este traducerea 
titlului din greacă al acesteia, Magiste Syntaxis/Marele tratat, în arabă – 
al+Majisti), reprezentând un studiu complex de astronomie, geometrie şi 
trigonometrie. O recunoştinţă poetică marelui geometru i-a adus Nichita 
Stănescu, care, în anii ´70, i-a dedicat volumul Laus Ptolemaei. Elementele 
El sau I, care apar fie la începutul, fie la sfârşitul unor nume biblice (multe 
dintre ele intrate în sistemul onomastic internaţional, fără a mai fi cunoscute 
astăzi drept compuse), sunt traductibile prin Dumnezeu sau prin 
Iehova/Iahve: Israel - luptătorul lui Dumnezeu, Daniel - Dumnezeu este 
judecătorul meu, Mihail - Cine este ca Dumnezeu, Rafael - Dumnezeu a 
lecuit, Samuel - auzit de Dumnezeu, Natanael - dar al lui Dumnezeu, 
Iehoşua/ Isus - Dumnezeu este salvarea etc. Nu urmează acestui raţionament 
nume româneşti ca Fănel, Costel, Catrinel.     

Alte exemple de nume ebraice, unele consemnate şi în onomastica 
românească fie ca prenume, fie ca nume de familie, rar ca toponime, sunt: 
Barac, cu sensul de fulger (apare ca nume de familie în România, cunoscut 
fiind, în acest sens, reprezentantul Şcolii Ardelene, Ion Barac, cu activitate 
ştiinţifică, didactică şi publicistică; însă, la nivel internaţional, este preferat 
ca prenume; de exemplu, Barac Obama. In cultura arabă, Barack/ Barak, cu 
femininul Barakah, se traduce genunchi, denumindu-l pe cel care a primit 
binecuvântarea, după ce a stat în genunchi la rugăciune; este cunoscut mai 
ales prin numele fostului conducător egiptean Hosni Mubarak. Ghedeon are 
sensul de tăiere (toponimul Ghidiu este o variantă de la acesta), Iosif, care 
se traduce Dumnezeu să adauge, este înregistrat şi la minoritatea turcă din 
România, cu varianta Yusuf. Iov înseamnă dorinţă mare, Efrem are sensul a 
fructifica, Isaia este un compus, însemnând Yahve e mântuirea, Iscariot 
înseamnă originar din Keriot (ish+geryot/omul lui Keriot, de unde şi 
numele Iuda Iscarioteanul; în mentalul românesc, derivatul Scaraoţchi, 
format de la numele personajului biblic, care l-a trădat pe Iisus, s-a fixat cu 
sensul de diavol. Substantivul Moise are un radical egiptean, însemnând fiu; 
în istoria lumii, este personajul care, ajutat de Dumnezeu, a însoţit poporul 
evreu şi, străbătând Marea Roşie, l-a scos din robia egiptenilor; de 
asemenea, numele său se leagă de legea lui Dumnezeu, transmisă lui prin 
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cunoscutele table de legi. Prin Shalom, care înseamnă pace, se explică atât 
femininul Salomia, cu sensul de domnia păcii, cât şi toponimul Ierusalim, 
care provine din forma Yerushalayim, însemnând oraşul păcii. Samson se 
traduce solar şi, în onomastica românească este utilizat rar ca prenume, 
apărând curent ca nume de familie şi generând şi derivate precum: Şonea, 
Şonescu, Sonea; Sara are sensul de prinţesă, fiind în ebraică nu un prenume, 
ci un titlu; termenul s-a extins prin Sara(i) din Vechiul Testament (Geneza), 
cea stearpă, soţia lui Avram, căreia Dumnezeu i-a dat copii la bătrâneţe, 
când amândoi se apropiau de 100 de ani. Aceştia au devenit, aşa cum le 
fusese promis, proto-părinţi. O origine controversată are numele Maria, care 
se poate raporta sau la un etimon ebraic, însemnând fie amărăciune, fie 
Doamna, sau la un etimon egiptean, unde se traduce prin dragoste, ori la o 
sursă latinească, provenind din stella maris/steau mării. Natan, reducţie de 
la Nathanael, înseamnă Domnul a dat, Rebecca se explică prin substantivul 
splendoare, Simon are sensul de împlinirea dorinţei şi a devenit cunoscut 
prin numele mirelui la nunta căruia, în Caana Galilei, Iisus a săvârşit prima sa 
minune, transformând apa în vin. Evangheliile notează că, după ce a văzut 
miracolul, Simon l-a urmat până la moarte pe Mântuitor, spunându-i-se şi 
Zilotul (Zelosul). Solomon, folosit în special ca prenume, se traduce prin 
adjectivul norocos, pacifist; numele a fost purtat de regele evreilor, 
Solomon, fiul lui David, căruia îi sunt atribute Cântarea cântărilor şi alte 
scrieri biblice; notăm că, de aici, s-a format în română numele de familie 
Şolea. Susana înseamnă crin (dar şi trandafir), fiind ortografiat de regulă 
Suzana, Tabita provine din Tavita (căprioară), în sistemul românesc fiind 
preferată prima variantă. Veniamin, prenume frecvent în sec. al XVIII şi al 
XIX-lea, astăzi caracterizând onomastica monahală (care apare şi cu forma 
Beniamin), înseamnă fiul dreptei; numele s-a extins prin personalitatea 
mitropolitului Veniamin Costachi. Tot cu sensul de fiu este înregistrat şi 
Benone, însemnând fiul durerii. Zaheu se traduce curat; prima utilizare 
onomastică apare în Noul Testament, unde, prin Zaheu vameşul Iisus aduce 
pilda recuperării prin credinţă a celor păcătoşi; de asemenea, a rămas 
celebru până astăzi dudul în care Zaheu, fiind mic de statură, s-a urcat spre 
a-l vedea mai bine pe Mântuitor, acest copac fiind unul dintre obiectivele 
religioase importante din Israel. Ieremia se traduce prin Înălţarea Duhului; 
de aici provine şi numele de familie Arimia, dar şi al sărbătorii de 1 Mai, 
Armindeni. În mentalul vorbitorilor de română, Ieremia s-a reţinut în special 
prin proverbul a da ca Ieremia cu oiştea-n gard, care însemna a fi 
nepriceput. Acest sens este probabil şi motivul pentru care termenul nu este 
preferat ca prenume. Ivona derivă din masculinul Ioan, Toma se traduce prin 
geamăn, Uriil este un compus, cu sensul de Dumnezeu este lumina (fiind 
considerat arhanghelul protector al dascălilor), Varnava, provenit din 
Barnaba, este tradus prin fiul mângâierii (de aici s-a format numele de 
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familie Barna, dar şi toponimul Bârnova). Precizăm că o serie de nume de 
familie româneşti au ca sursă nume ebraice; de exemplu, Liţu/Liţă, de la Ilie, 
Miu/Mihu, de la Mihail.  

Prin traducere în greacă sau latină, o serie de nume ebraice au 
evoluat diferit din punct de vedere grafic; astfel, evreii din Alexandria l-au 
tradus pe Eva prin Zoe (viaţă), Kifa (însemnând în ebraică piatră) a devenit 
Petros, în greacă, Petrus, în latină. Fenomenul s-a înregistrat şi invers, 
respectiv creştinii şi-au format nume din termeni ebraici: Serafim (care este 
forma de plural a ebraicului seraf/înger), utilizat ca nume monahal atât cu 
formă de masculin, cât şi de feminin (Serafima), Sion (de la numele 
muntelui din cetatea sfântă), întâlnit în română doar ca nume de familie. 

Onomastica arabă a pătruns în spaţiul românesc prin limba  turcă. În 
afara zonelor locuite astăzi de etnicii turci sau tătari, la care este explicabilă 
sursa arabă în onomastică, nu putem vorbi decât de o prezenţă redusă a 
acesteia în restul teritoriului României, iar faptul corespunde momentului de 
după revoluţia din 1989, când turcii şi arabii şi-au dezvoltat afaceri aici. 
Cele mai frecvente sunt: Kemal (maturitate), Murat (dorit), Mustafa (ales), 
Regep (luna a şaptea), Osman (pui de dropie), Hassan (frumos), Selim 
(voinic) etc. O caracteristică a multor nume arabe este compunerea cu ben 
(fiu), pentru a distinge între persoane cu acelaşi prenume: Ali Ben 
Hassan/Ali, fiul lui Hassan (Pocitan Ben Pehlivan/Pocitan, fiul lui Pehlivan 
este personajul liric din Noaptea de decemvrie de Al. Macedonski). Acest 
element a fost preluat şi de evrei, care au generat nume ca Beniamin, Ruben; 
Abd El, care se traduce prin servitorul Lui (al lui Dumnezeu) şi care apar în 
general aglutinate cu ceilalţi termeni: Abdul Hamid (compus din Abd El 
Hamid/servitorul lăudatului); Abdullah provine din Abd Allah/Abd El Allah/ 
servitorul lui Allah; finala -din, cu sensul de religie: Aladdin/înălţimea 
religiei, Nastratin/ajutătorul/victoria religiei. 

În fondul onomastic românesc, termenii turceşti sunt mai bine 
reprezentaţi în sistemul numelor de familie decât în cel al prenumelor: 
Berendei/Berindei (etnic dat turco-pecenegilor, în sec. al XII-lea), 
Calmuc/Calmâc (etnic, desemnând poporul tătar), Catargi, care se traduce 
conducător de catâri, apare cu forma Catargiu (astăzi cunoscut prin numele 
dat bulevardului bucureştean, de la fostul prim-ministru al României, Lascăr 
Catargiu), Cazan înseamnă regiment. O atenţie specială acordăm 
elementului de compunere Cara-, frecvent în onomastica aromână, cu 
sensul de negru, intrat în sistemul onomastic de la nordul Dunării, odată cu 
patronimicele: Caracaş - sprâncene negre, Caraion - Ion cel negru, 
Caraman - brunet, Caracostea - Costea cel negru, Caraiani - Ianis cel 
negru, Caramihai - Mihai cel negru. Alte nume turceşti sunt Cilibiu, care 
are sensul de nobil, Cârmâz, cu valoare adjectivală, însemnând stacojiu, a 
derivat numele de familie: Cârmâzan/Cărmăzan. Condurat, cu  sensul de  
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încălţat, provine de la substantivul condur/pantof european (dar înseamnă şi 
coadă scurtă) şi a derivat, cu sufix românesc, numele de familie 
Condurăţeanu. Dălban, utilizat iniţial ca epitet ironic pentru ţigani, este 
format din contaminarea nălbant (din tc. potcovar) cu adj. dalb - alb 
(potcovăritul era meseria specifică ţiganilor; termenul apare şi ca nume de 
familie). Patronimul poetului nostru naţional, Mihai Eminescu, provine tot 
dintr-o sursă turcească, Emin având sensurile credincios, administrator, 
ministru, funcţionar turc. Aşa se explică de ce creatorul Luceafărului a fost 
asumat când de turci (prin radicalul patronimicului), când de ruşi (prin 
forma Eminovici, cu care era înregistrat în matricolele de la şcoala din 
Cernăuţi). Fâcea înseamnă sărăcie şi a fost iniţial o poreclă ce descria o 
stare socială precară, apărând mai târziu ca nume de familie. Hagiu are 
sensul de pelerin musulman care a vizitat locurile sfinte, reprezentând, de 
fapt, un titlu onorific pe care îl primeau cei care se întorceau din aceste 
călătorii. Halep este varianta turcească a toponimului sirian Alep, 
desemnând şi o veche unitate de măsură de 0,65 metri; astăzi, termenul a 
devenit celebru, fiind numele de familie al renumitei sportive Simona Halep. 

Din limba persană, turcii au preluat o serie de elemente care 
evidenţiau grade de rudenie şi care, în spaţiul românesc, sunt prezente fie în 
stilul colocvial, fie în cel beletristic ori publicistic: zade, care înseamnă fiu: 
beizadea/fiu de bei (de conducător, domn, şef), utilizat însă, în paralel, şi cu 
termenul oglu: Davidoglu, Pazvantoglu/fiul paznicului de noapte. De 
asemenea, remarcăm că, din persana veche, s-a conservat numele mitologic 
Zarathustra, tradus prin cămilă de aur (zarath - de aur, ustra - cămilă), încă 
neînregistrat în onomastica autohtonă.     

Numele greceşti au furnizat onomasticii româneşti şi internaţionale 
un număr impresionant de termeni, unii dintre aceştia fiind purtaţi de zeităţi, 
de personalităţi culturale, ştiinţifice ale epocii vechi, alţii fiind formaţii 
compuse din elemente comune. Notăm că, indiferent de limbile în care apar, 
numele greceşti de persoane sunt percepute şi astăzi ca preţioase, datorită 
legăturii directe ori subiacente cu ipostazele mitologice arhetipale ori cu 
personaje celebre din opere literare sau evenimente foarte cunoscute. În 
majoritatea lor, numele greceşti sunt compuse din 1) elemente iniţiale: 
andro- (bărbat) - Andromeda (sfatul bărbatului), Andronikos/Andronic 
(victoria bărbatului); aristo-/cel mai bun – Aristophanes (cea mai bună 
apariţie), cunoscut prin renumitul comediograf grec, autor al pieselor 
alegorice Păsările şi Broaştele; dio-/de la Zeus – Diogenes (născut de Zeus) 
este şi numele creatorului şcolii filosofice a scepticilor, căruia i s-a mai spus 
şi Diogene Cinicul, Diomedes (sfatul lui Zeus); doro-/dosi-dar-, intrat în 
română prin slavă şi purtat de mitropolitul Moldovei, Dosoftei, autorul 
Psaltirei pre versuri tocmită; har - (graţie, dar divin) – Haralambie 
(lambo/a lumina); kalli- (frumos) - Kaliope (voce frumoasă); pan-/pant-
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/pam- (tot, peste tot) - Pankrates/Pangrati, Panteleemon (elemon/ milos); 
philo-/iubitor - Philihippos/Filip (iubitor de cai), Philadelphos (iubitor de 
frate), Philaretos (iubitor de virtute); theos (zeu) - Theophanes (apariţia 
Zeului) şi din 2) elemente finale: -agora (adunare publică) – Anaxagoras 
(anax - rege), Pytagoras (Phythios/Apollo); -andros (bărbat) - Alexandros 
(alexo - a ajuta), Kassandra (kassi - distins); bios (viaţă) - Zenobios (de la 
Zen, varianta pentru Zeus; în argoul actual, Zen este integrat în contexte în 
care înseamnă la modă, perfect, frumos, excelent; de exemplu, Astăzi, e Zen 
să fii politician sau Ce Zen arăţi!); - doron (dar) - Apollodoros (darul lui 
Apollo), Heliodoros (darul lui Helios/soare), Isidoros (darul lui Isis, zeiţă 
egipteană), Menodoros (darul lunii/Men/lună; în româneşte, Minodora), 
Pandora (pan/peste tot), Theodoros (Theos/zeu); -genos (neam, popor) - 
Diogenes (dio/Zeus), Eugenes (eu/bine, frumos);- hippos (cal) - Antippos 
(anti/împotrivă), Xanthippos (xanthos - blond); - kleos (glorie) - Sophocles 
(sophos/înţelept), Empedokles (empedos/ ferm), Perikles (peri/ superior); - 
kratos (forţă/conducere) - Hippokrates (forţa cailor), nume purtat de 
părintele medicinei; Sokrates (so - teafăr), răspândit prin celebrul filosof 
grec, partener de dialog al lui Platon; Arkhimedes (arkhi - supra), numele 
savantului din Siracuza, cunoscut ca matematician, fizician şi astronom; - 
nike (victorie) - Andronikos (andro/ bărbat), Eunike (eu/bun), Kallinikos 
(kalli/ frumos), Stratonikos (stratos/armată); Nicolae are în structură 
elementele nike (victorie) şi laos (popor). Tot de la nike s-au format şi 
Nichifor, cu segmentul phoros (purtător de victorie), Nichita (victoriosul). 
Numele firmei care astăzi este specializată pentru producerea 
echipamentului sportiv, Nike, a avut, probabil, în prementalul iniţiatorilor, 
sensul grecesc de victorie. Necunoaşterea semnificaţiei termenului în limba 
greacă explică şi incompatibilităţile semantice întâlnite astăzi în context 
lingvistice comerciale de felul: Daţi-mi şi mie adidaşi Nike! 

Distincţia dintre numele proprii greceşti feminine şi cele masculine 
se manifestă la nivelul finalei, de regulă vocalice pentru primele: Eurydike 
(eurys/amplu, dike/justiţie), Iphigenia (iphi/puternic, genos/neam), 
Kleopatra (kleos/gloria, pater/tată), Aspasia/plăcută, Eirene/pace (de la 
care s-a format Irina), Delia (denumirea iniţială a locuitoarei de pe insula 
Delos).  

În privinţa vechimii numelor greceşti, constatăm că acestea conţin 
câţiva termeni perpetuaţi din antichitate, până în perioada actuală: Andreas 
(bărbat), Gheorghios (adjectiv derivat de la gheorgos/agricultor), Grigorios 
(care veghează), Leon (leu), Pantazis (care trăieşte mult), Polihronis, care a 
dat în româneşte Polihroniade (care trăieşte mulţi ani), Stefanos (coroană). 
Procopios, însemnând în greceşte progres, a dat în româneşte nume de 
familie ca Pricopie, Proca, Precup, dar şi verbul a se procopsi/a se pricopsi.           
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În limba română, au intrat din greacă termeni utilizaţi atât ca nume 
de familie, cât şi ca nume de botez; de exemplu, masculinele cu finala - a, 
precum: Sava (din ind. Sabbas), Anania (din ebr. Hananiah, tradus: pe care 
Dumnezeu, în mila lui, l-a dăruit), Kosma (din gr. Kosmos/ordine, 
podoabă), Kuza (reducţia de la Kantakuzinos), Nikita (gr. Nikitas/ 
învingător). Alte masculine cu finala - ă au intrat prin filieră slavă: Dănilă 
(din Daniel/Daniil), Samoilă (Samuel), Rafailă (Rafael). De asemenea, 
finala - eos din greacă a devenit - ei în onomastica slavă, de unde româna a 
preluat nume ca: Andrei, Doroftei, Macovei, Matei, Timotei. Menţionăm că 
unele nume sunt înregistrate cu două variante funcţionale: Anton/Andon, 
Constantin/Constandin, Pandele/ Pantelimon.     

Pentru a evidenţia rolul pe care l-au exercitat numele greceşti asupra 
sistemului onomastic românesc, prezentăm câteva dintre cele mai frecvente 
unităţi, precizând sensurile şi statutul pe care îl au în româna actuală (nume 
de botez, nume monahale şi/sau patronimice): Antipa, însemnând în locul 
tatei, este utilizat rar şi apare, în special, ca nume de familie; Atanasie, care 
se traduce nemurire (de la Thanatos/moarte), apare ca prenume (de la care 
s-a format hipocoristicul Sică) şi foarte rar ca nume de familie, pentru care 
se cunosc variantele: Atanase, Tănase, Tănăsescu, dar şi Tase (o reducţie de 
la numele de bază); (H)Ariton, cu sensul de înviere, a fost utilizat ca 
prenume în secolul al XIX-lea şi la începutul sec. al XX-lea (sunt cunoscuţi 
lingviştii Hariton Tiktin şi Ariton Vraciu), apoi s-a specializat ca patronimic. 

Sunt exclusiv nume de familie: Arhip, cu sensul care conduce un cal,  
Arghir (argint), Carp (fruct), Conachi (măgulire), Copos (chel), Despot 
(stăpân; termenul apare şi ca adjectiv, cu sensul de tiran; Despina este un 
epitet luat de fiica sau soţia unui despot, fiind întâlnit astăzi ca prenume 
feminin), Gaspar (vistier; termenul se înregistrează şi în iraniană, fiind unul 
din cei 3 magi care s-au închinat lui Iisus în Bethleem; în limba română, 
apare cu grafia Gaşpar), Glicherie (dulce; sensul de bază motivează şi 
denumirea lichidului glicerină), Lambru (de la verbul lambo/a lumina, a 
străluci; formele Lambrior, Lambrino sunt derivate tot de la acesta), Parhon 
provine din Partenie (gr. virginal). Totodată, intră în aceeaşi categorie 
Platon, format de la adjectivul plat, termenul fiind utilizat pentru prima dată 
ca poreclă a celebrului filosof grec (apare astăzi ca patronimic în anumite 
zone din Ardeal, în special în judeţul Harghita), Trofin, care înseamnă 
nutritor, nutrit, Vlasie, cu sursă în latinescul Blasius (bâlbâit, şontorog), 
generând şi numele de familie Vlas, Vlase, Vlasie. 

Sunt utilizate în special ca nume de familie, şi, rar, ca nume 
monahale: Arsenie, cu sensul de bărbat (a devenit cunoscut prin 
ieromonahii Arsenie Boca, Arsenie Papacioc), Gherasim (dar de onoare), 
Eftimie (voie bună), Elefterie (liberal, generos, provenit de la lefter/fără), 
Calist (prea frumos; a format numele Calistrat, Calistru, Calistiţa), Chir, 
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Chira/Kir, Kira (domn, doamnă; apar cu variantele derivate: Chirion, 
Chirilă, Chiriţă, Chiriţescu, Chiriţa, Chiriac, Chirovici, utilizate ca nume de 
familie; precizăm că femininul Chiralina este un compus din Chira şi 
Elena), Palamon (mână), Panaghiot (prea sfânt), Spiridon (cu sensul de 
paneraş; substantivul apare cu formă redusă în prenumele Spiru şi în 
toponimul Dealul Spirii), Stratilat (general), Straton (oaste), Stavru (cruce).  

Sunt cu precădere nume de botez şi, uneori, nume monahale: 
Cleopatra (gloria tatălui), Ecaterina, care provine din masculinul Ekateros, 
Ekatos, însemnând care loveşte de departe (considerată caracteristica lui 
Apollo); remarcăm că, regional, apare utilizat şi fără E: Catrina, Catarina, 
Katerina, Katarina, dar se întâlneşte şi cu varianta hipocoristică Kati/Katy. 
Eliodor se traduce prin darul soarelui, fiind preferat cu formele Eleodor, 
Aliodor; Eufrosin înseamnă bucuros, vesel, iar femininul Eufrosina o 
desemnează pe una din cele 3 graţii. Evdochia, tradus prin bună voinţă, 
apare şi cu forma scurtă, Dochia, care evocă personajul mitologic, metaforă 
a Daciei din etnogeneza românilor; Evgheni  înseamnă nobil, fiind preluat şi 
ca substantiv comun în limba rusă; Filimon are sensul de cel ce sărută, 
Fotina, semnificând luminoasă (format de la Fota/lumină) se foloseşte atât 
ca nume de familie, cât şi ca prenume feminine, cu forma diminutivată 
Fotinica; Ipatie a însemnat consul; în limba română actuală, se înregistrează 
ca termen de bază în toponimul Ipoteşti; Lampadie este un derivat 
diminutival de la verbul lambo, traducându-se prin făclie mică, Macarie are 
sensul de cel fericit, Melania a fost la origine un adjectiv, însemnând 
întunecată, neagră, Meletia se traduce prin grijă, Metodie înseamnă 
cercetare, metodă, Porfirie are sensul de purpură, Nicanor provine de la 
nike, însemnând victorie precoce, Nichita se traduce prin biruitorul, Nona 
era utilizat ca apelativ, echivalent cu mama (forma Non înseamnă tată şi 
apare foarte rar), Ochean este reluarea numelui zeului mării, Olimp, 
dezvoltat din tema gr. limp/lamp/lambo (a străluci); acesta era numele 
misteriosului munte grecesc (astăzi Balcani), considerat lăcaş al zeilor; de 
aici s-au format Olimpiu, Olimpia. Onisifor înseamnă care aduce folos, 
Orest are sensul de muntean. Pache este o reducţie de la Parascheva şi este 
folosit hipocoristic (celebru a rămas prin fostul primar şi prefect al capitalei, 
Pache Protopopescu, al cărui nume a fost dat cunoscutului bulevard 
bucureştean), Pantelimon provine din Panteleimon/de tot milos, de aici 
formându-se numele de familie: Pintilie, Pandia, Panta, Panc, Panea, 
Panciu, Pandele. Rodion este denumirea locuitorului din insula Rhodos 
(putând avea sensul de trandafir), Sevastian înseamnă venerat, fiind utilizat 
mai mult cu varianta Sebastian. Stelian înseamnă coloană, sprijin, de aici 
formându-se şi Sterian, cu fonetism modificat, specializat pentru numele de 
familie. Teoctist se traduce creat de Dumnezeu. Tot ca nume compus cu 
Theo înregistrăm şi câteva prenume: Teofil - iubit de Domnul, Teoharie 
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înseamnă mila lui Dumnezeu, Theodoros este un echivalent al slavului 
Bogdan/darul lui Dumnezeu; în onomastica românească, apare fără finala - 
os. Zinaida/Zenaida are sensul de zână; apare şi cu forma redusă Zinca, dar 
şi ca bază în Zinovie/Zenovie/Zenovia (de la zeus, forţă).  

În tradiţia românească, au fost preferate ca nume monahale: Galeriu 
(calm, senin; există opinii care susţin că ar fi dat şi termenul Ler, prin 
reducţie fonetică, ca în Lie, din Ciocârlie, dar şi numele de familie Lera, 
Leru), Gherontie (bătrân), Ghelasie (cel care râde; este cunoscut prin 
numele Sfântului Ieromonah de la Râmeţ), Hrisostom (gură de aur; 
termenul este format de la hris/aur şi stoma/ gură; precizăm că hri- a 
generat şi toponimul Hârşova, cu transformarea lui în Hâr), Hrisant (floare 
de aur; a dat numele de familie Rizescu, Riza), Ieronim (nume sfânt), 
Filote(i) (piosul, iubitor de Dumnezeu; apare utilizat mai ales ca prenume 
feminin, Filoteia, cu varianta Filofteia, numele cunoscutei muceniţe de la 
Curtea de Argeş), Foca (apărător de foc, de incendii, întâlnit atât pentru 
masculine, cât şi pentru feminine), Neofit (convertit/nou), Palaghia 
(marină/mare; de aici provine şi numele  de familie Pelea), Polixenia (prea 
ospitalieră), Sofronie (cu spirit sănătos, înţelept), Teofilact (protector), 
Teodul (robul lui Dumnezeu), Teofan (arătarea lui Dumnezeu), Teofor 
(purtător de Dumnezeu), Zilotul (zelos), Zosima (centură).  

Alte nume care au etimologii greceşti sunt fie mitonime, fie 
hipocoristice, ori reducţii sau variante de la nume consacrate: Ehova (zeu 
unic) apare ca mitonim, Evanghel(ia) (bine vestitor) este utilizat rar ca nume 
de botez (de regulă, cu forme feminine sufixate: Evanghelina), fiind 
cunoscut ca denumirea generică a scrierilor sfinte, la învăţăturile cărora se 
raportează liturghiile duminicale; Lache este un hipocoristic de la Anghel 
(înger), Istrate provine din Evstatie, Iurie provine din Gheorghe, Nestor este 
o variantă fonetică a lui Nistor, Ghica are ca sursă Gheorghe, Ilona (cu 
frecvenţă în Ardeal, datorită prezenţei acestui prenume în onomastica 
maghiară), ca şi Ilinca, provine din Elena (tradus: care aparţine Greciei). 
Magher, cunoscut azi numai ca nume de familie, cu forma Magheru, a 
însemnat bucătar; Licarion, cu sensul de lup, a format numele de familie  
Licareţi/Licăreţi; Lidia este  nume etnic, de la o provincie de pe coasta Asiei 
Mici.  

Onomastica germană a influenţat mai mult regional sistemul 
românesc al numelui şi se caracterizează prin prezenţa unor elemente de 
compunere plasate la iniţială: ad(el)/nobil: Adalbert, Adolf (wolf/lup); 
frid/pace: Friedrich (de la rich/bogat), sig/victorie: Sigmund 
(mund/protector) sau la finală: hildi - Mathilda (mahti/tare), wald-/putere: 
Harold (hari/armată). Alte împrumuturi din germană au fost utilizate în 
limba română ca nume de familie: Ghervasie (ger+was/lance puternică), 
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Alaman/Alăman (etnic german, care a dat în română Lemeni, cu grafie 
maghiară, întâlnit ca patronimic), Aldea (din Alt/Aldo - bătrân, viguros). 

Onomastica slavă n-a manifestat o influenţă remarcabilă asupra celei 
româneşti, acest fapt fiind demonstrat prin inventarul redus de termeni 
împrumutaţi. Cu excepţia Nadiei, din sl. nadejda/speranţă, preferat de 
români după succesele celebrei gimnaste Nadia Comăneci, cei mai mulţi s-au 
specializat ca nume de familie: Preda/înainte mergător, Nedelea provine de 
la sl. nedelia/duminică, generând substantivele proprii Nedelcu, Nedu, 
Nedioglu. Menţionăm, de asemenea, că particula daj/până a format nume de 
familie mai rare, ca Daicovici, dar şi compusul Dajbog, cu sensul de până la 
Dumnezeu. Din slavă, româna a împrumutat compusele cu: -mir/pace, din 
Kazimir (kaz- a învăţa pe altul), din Dragomir (drag/drag), din Tihomir 
(tih/linişte), din Vladimir (vlad/stăpânire). În perioada medievală, 
onomastica slavă a fost supusă unor influenţe externe; de exemplu, Natalia, 
cu forma hipocoristică Nataşa, s-a format din lat. Natale Domini/naşterea 
Domnului/Crăciun, Olga din norv. Helga/sfântă (a dat masculinul Oleg). În 
schimb, Boris, foarte folosit ca nume de botez la slavi, e de provenienţă 
turco-tătară. 

Un prenume frecvent în onomastica românească actuală, cu sursă 
slavă, este Răzvan, ale cărui elementele componente se explică prin: rad – 
bucuros, iar van - o variantă de la vesti/veste; o altă interpretare a 
prenumelui este cu sensul de rebotezat. De asemenea, în explicarea 
termenului putem invoca şi un posibil etimon indian, Radova, a cărui 
traducere, cel care aduce veşti bune, este aproximativ identică celei din 
slavă. Notăm, de asemenea, că adjectivul rad/bucuros a dat în română 
prenumele Radu (forma de feminin Rada fiind utilizată cu precădere ca 
nume de familie; rar, în Ardeal, se utilizează şi ca prenume; relevantă, în 
acest sens, este poezia Rada, din volumul Balade şi idile al lui George 
Coşbuc). 

Influenţa maghiară se evidenţiază în primul rând la nivelul 
patronimicelor din zona Transilvaniei şi a Banatului; de exemplu, Pal, care 
apare ca nume de familie, provine din Pavel, Fulop are ca sursă numele 
apostolului Filip, Antal este o variantă fonetică de la Anton, Miclos este 
traducerea numelui sfânt Nicolae.  

În afara modalităţilor generale şi fireşti de împrumutare a numelor 
din maghiară, în istoria onomasticii româneşti din Transilvania s-a produs şi 
o maghiarizare forţată, la începutul secolului al XX-lea, când Ardealul a 
revenit Ungariei, prin Dictatul de la Viena. Astfel, ca o condiţie a 
convieţuirii paşnice, populaţia românească de aici a trebuit să accepte să fie 
redenumită; în mod concret, autorităţile maghiare au tradus numele şi 
prenumele locuitorilor de etnie română, pentru a-i înregistra pe aceştia la 
oficiile de stare civilă drept cetăţeni de naţionalitate maghiară. De exemplu, 
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o persoană care se numea Popa Ştefan a devenit Pop Istvan, Negru Petru a 
devenit Fekete Peter etc.  

În onomastica românească, au apărut şi nume de familie care s-au 
format de la substantive care, pe alte filiere, denumeau meserii, profesii: 
Alifantis (din gr. ţesător), Malaxa (din gr. manipulant), Faur (lat. fierar), 
Sabău (din mg. croitor). La altele, elementele de compunere se pot evidenţia 
semantic numai prin analiza lor în limbile donatoare: Papahagi, 
Papacostea, din gr. papa/preot, Mavrogheni/gheni - barbă, din gr. 
mavro/negru. Câteva hipocoristice sunt utilizate în română ca nume de 
familie: Noica (din Noe), Mihoc (din Mihai), Paicu (de la Pavel), Pătraşcu 
(de la Petru), Danciu (de la sl. dan/dat), Oancea (de la Ioan), Duncea (de la 
Dumitru), Vucea (de la vluku/lup; menţionăm că, prin acest termen, se 
explică şi substantivul Vâlcea, din toponimul cunoscut). În alte cazuri, 
numele de familie româneşti provin din reducţia unor prenume: Dima şi 
Duma (de la Dimitrie), Dinu (de la Constantin), Iorga (de la Gheorghe), 
Nica (de la Nicolae). Folosit iniţial ca substantiv comun care denumea o 
profesie, Cişmigiu (tradus prin care face cişmele/fântânar; din turcescul 
ceşmea/izvor amenajat şi sufixul turcesc -giu) apare astăzi doar ca toponim, 
reprezentând unul dintre cele mai vechi şi cunoscute parcuri din Bucureşti. 
 
Abstract: About Names 
In accordance with our title, the article presents the external influence on the 
Romanian names. The Romanian onomastics is a vast one, starting with the 
Christian influence from Greek and Latin, continuing with the German, 
Arabic and Slavic language. Today, when we meet in our society parents 
with different opinions when they have to give to their children a name, I 
think is very important to understand the etymology of the name in order to 
choose in full conscience. And in this direction, our article can be a helpful 
one.     



110 

Activitatea muzicală a lui Anton Pann în Oltenia 
 
 

Prof. Dr. VICTOR ŞAPCĂ1 
 

Cuvinte cheie: Anton Pann, Oltenia, muzică bizantină, 
 manuscris, mănăstire 

Keywords: Anton Pann, Oltenia, Byzantine music,  
manuscript, monastery 

 
Mănăstirile din Oltenia, primele obşti călugăreşti care au pus început 
monahismului în spaţiul românesc, constituie focarul din care s-a dezvoltat 
cultura şi arta bisericească din perioada Evului Mediu până în 
prezent. Prezenţa numeroaselor manuscrise prin mănăstirile olteneşti, amplu 
cercetate de muzicologi interesaţi precum George Breazul, I. D. Petrescu, 
Gheorghe Ciobanu, Sebastian Barbu Bucur, Alexie Buzera, Dumitru 
Bălaşa, Teodora Voinescu, ş.a., demonstrează că muzica de tradiţie 
bizantină a facut parte din principalele preocupări ale vieţuitorilor acestor 
vetre de cultură. 

Se poate vorbi de promovarea cântării de tradiţie bizantină în 
mănăstirile din Oltenia, având în vedere existenţa încă din primele veacuri 
creştine a unor bazilici cum este cea de la Sucidava (Celei-Corabia), unde cu 
siguranţă pe lângă organizarea vieţii administrative-bisericeşti, se va fi 
dezvoltat şi arta eclezială. Astfel binecunoscutele mănăstiri Vodiţa, Tismana, 
Cozia, Govora, Dintr-un Lemn, Bistriţa, Hurezi ş.a., au devenit vetre de 
cultură renumite, cu bogate activităţi creatoare în domeniul artelor. În urma 
cercetărilor întreprinse asupra acestor vetre de cultură privind tradiţia 
strădaniilor culturale, s-a ajuns la concluzii impresionante despre bibliotecile 
acestor mănăstiri bogate în manuscrise şi cărţi tipărite, opere ale marilor 
cărturari precum episcopul Chesarie al Râmnicului, Mihail Moxa, Mardarie 
Cozianul, Lavrentie şi Rafail de la Hurezi etc. 

Un rol important 1-au avut aceste aşezăminte în promovarea muzicii 
bizantine şi de tradiţie bizantină, care au atras atenţia multor muzicieni 
psalţi. Aşa se face că, încă din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, 
Mănăstirea Cozia se înscrie printre primele aşezăminte cu un important rol 
cultural-bisericesc în care se studia cântarea bisericească. Se cunoaşte în 
acest aşezământ sfânt activitatea lui Filotei Monahul, fost logofăt al lui 
Mircea cel Bătrân, care este autorul primelor creaţii poetico-muzicale, 
autohtone, Pripealele lui Filotei de la Cozia, cunoscute sub denumirea de 
                         
1 Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” Craiova. 
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„Mărimuri” sau „Veliceanii”. Micile tropare compuse de el în jurul anului 
1400 s-au păstrat în multe manuscrise slave din secolele XV-XVII, dintre 
care 13 sunt pe teritoriul României, iar cel mai vechi datează din anul 
1437.2 Melodia pripealelor nu s-a păstrat, dar s-a transmis pe cale orală şi a 
fost notată în secolul al XIX-lea de Nectarie Frimu (1846), Macarie 
Ieromonahul, Anton Pann (1848), Ghelasie Basarabeanu şi Dimitrie 
Suceveanu (1856). 

În acţiunea de creare a muzicii bisericeşti în mănăstirile din Oltenia 
au fost antrenaţi mulţi muzicieni psalţi precum Arsenie Cozianul, chiar şi 
Filothei sin Agăi Jipei pentru o perioada scurtă, Constantin Ftori Psalt, 
Naum Râmniceanul, Clement Grădiştenul de la Hurezi, plecat la muntele 
Athos, apoi începând cu secolele XIX şi XX îl întâlnim pe Anton Pann 
împreună cu ucenicii lui: Chesarie, protopsalt la Mănăstirea Hurezi şi 
profesor de muzică la Seminarul de la Râmnicu-Vâlcea, Gheorghe Gherontie 
de la aceeaşi mănăstire, Oprea Demetrescu, apoi Ilie Stoianovici-Jianu,  
ucenic al lui Macarie Ieromonahul, Ioan Zmeu, Dimitrie C. Popescu, Lazăr 
S. Ştefănescu, Amfilohie Iordănescu, Chiril Popescu, Teodosie de la 
Bistriţa, copist în ale cărui manuscrise a promovat şi creaţia psalţilor din 
Moldova,3 Iosif Protopsaltul, Visarion duhovnicul, Dimitrie Suceveanu, 
ş.a., Epiharia Moisescu, compozitoare, profesoară de muzică la Seminarul 
monahal de la Bistriţa şi stareţă la Mănăstirea Hurezi,4 ş.a. 

Învăţământul psaltic de asemenea a avut un rol deosebit în formarea 
şi pregătirea viitorilor muzicieni psalţi. Astfel în Craiova se atestă existenţa 
unei şcoli de psaltichie la Biserica Maica Domnului-Dudu, înfiinţată în 
1819, unde se învăţa după noua sistimă.5 Această şcoală se înscrie printre 
evenimentele de seamă din istoria învăţământului psaltic românesc din 
această perioadă. Şcoli de psaltichie în acest oraş au mai fiinţat şi pe lângă 
bisericile Sfântul Gheorghe-Vechi, Hagi-Enuş, Sfinţii Apostoli, Obedeanu, 
Mântuleasa etc., care se înscriu printre primele instituţii de învăţământ 
particular craiovean de la începutul secolului al XIX-lea, formând o pleiadă 
de psalţi renumiţi cum sunt: Emanoil Popescu, Chiriţă Rosescu,6 Toma 

                         
2 Pr. S. TEODOR, Filothei monahul de la Cozia, în Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 1-3/1954, 
p. 20; TIT SIMEDREA, Filothei, monahul de la Cozia, în MO, nr. 10-12/1955, p. 526.   
3 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, Coordonate ale culturii muzicale din Oltenia. 
Muzica de tradiţie bizantină, Ed. Reduta, Craiova, 2003, p. 136. 
4 Prof. DELIA ŞTEFANIA BARBU, Monahia Epiharia Moisescu, compozitoare de muzică 
psaltică, în Analele Universităţii Craiova, Seria Teologie, Craiova VI, nr. 8/2001, p. 67.   
5 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, Şcoala de psaltichie de la Biserica Maica 
Domnului Dudu din Craiova la începutul secolului al XIX-lea şi Sistima Nouă, în MO, nr. 
7-8/1971, p. 559.  
6 IDEM, Chiriţă Rosescu-cântăreţ şi poet craiovean, în MO, nr. 3-4/1973, p. 233-239.   
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Paraipan, Alecu N. Râmniceanul, Ion Petrescu,7 ş.a., care au dus prin 
pregătirea acumulată prestigiul acestor şcoli craiovene şi în alte centre 
urbane ale Olteniei.8 

Un al doilea oraş din Oltenia unde au existat şcoli de psaltichie, 
centru cultural cu veche tradiţie, este Râmnicu-Vâlcea. La Episcopia 
Râmnicului este atestată o astfel de şcoală încă din anul 1825 unde îl 
întâlnim ca profesor pe Anton Pann venit de la Bucureşti pentru a preda 
muzica psaltică după noul sistem. Mare influenţă a avut asupra acestui oraş 
venirea lui Anton Pann din punct de vedere cultural şi muzical întrucât o 
pleiadă de viitori ucenici şi elevi ai săi au fost instruiţi în arta de a cânta şi în 
acţiunea de românire a cântărilor bisericeşti. Dintre elevii săi de la şcoală de 
psaltichie din Râmnic amintim pe Nifon, viitorul mitropolit al Ţării 
Româneşti, apoi ucenici şi colaboratori precum Chesarie de la Cozia, viitor 
protopsalt la Mănăstirea Horezu, Hristea Grigoriu, Toma Paraipan, Nicolae 
Călinescu, Oprea Demetrescu, ucenici ai lui Anton Pann, de asemenea 
cântăreţi şi profesori la Seminarul de la Râmnicu-Vâlcea.9  

Odată cu reforma învăţământului din 1864, când şcolile de psaltichie 
şi-au încetat activitatea, se constată o perioadă de declin a muzicii psaltice 
bisericeşti. Însă nu a trecut mult timp şi ca urmare a presiunilor făcute de 
învăţatul episcop Melchisedec al Romanului în binecunoscutul său 
„Memoriu pentru cântările bisericeşti în România”, care a propus înfiinţarea 
a câte o şcoală de psaltichie pe lângă mitropoliile şi episcopiile din ţară,10 
precum şi a faptului că situaţia muzicii bisericeşti devenise mai critică, a fost 
promulgată Legea clerului mirean din 1893, în articolul 16, alin. 14, prin 
care se prevedea înfiinţarea şcolilor de cântăreţi ce vor funcţiona pe lângă 
fiecare chiriarh. În acest fel sunt amintite şcoli de psaltichie la Turnu-Severin 
(1893), o alta la Râmnicu-Vâlcea, Târgu-Jiu, Craiova.11 Aici la Craiova 
putem aminti pe Dimitrie C. Popescu, care s-a distins printr-o laborioasă 
activitate, prin alcătuirea unor manuale de muzică psaltică, la începutul 
secolului XX.12 Tot la Craiova a luat fiinţă apoi şcoala de cântăreţi a 
                         
7 MIHAIL GRIGORIE POSLUŞNICU, Istoria muzicei la români, Ed. Cartea Românească, 
Bucureşti, 1928, p. 61.   
8 Pr. prof. univ. dr. Alexie Al. Buzera, Coordonate ale culturii muzicale din Oltenia..., 
p. 12-13.  
9 IBIDEM, p. 217-241; Vezi şi Profesori şi compozitori de muzică psaltică la Seminarul de 
la Râmnicu-Vâlcea, în AUC, Seria Teologie, Craiova, II, nr. 2/1997, p. 15-36.   
10 PS MELCHISEDEC, Episcop de Roman, Memoriu pentru cântările bisericeşti în 
Romania, în rev. BOR, 1882, p. 45.  
11 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, Învăţământul teologic din Oltenia, în MO, nr. 
2/1986, p. 73.  
12 IDEM, Dimitrie C. Popescu, profesor şi compozitor de muzică psaltică, în MO, nr. 3-4/ 1976, 
p. 272, semnat C. Albu.  
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Arhiepiscopiei Craiovei, cu sediul la mănăstirea Coşuna-Bucovăţul Vechi, 
de la poarta de sud-vest a oraşului Craiova, prin unificarea şcolilor din 
judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi. 

Chiar dacă în vremurile noastre se constată o slabă pregătire a 
absolvenţilor acestor şcoli, precum şi o lipsă de interes a tineretului pentru 
această profesie, situaţia cântării bisericeşti tradiţionale încă aşteptându-şi 
rezolvarea,13 această situaţie nu poate pune în umbră perioada secolului 
XIX, în care prin iluştri muzicieni amintiţi anterior, muzica bisericească 
precum şi acţiunea de românire a cântărilor pe teritoriul Olteniei au fost 
promovate cu dragoste şi interes pentru patria noastră. La procesul de 
românire al cântărilor bisericeşti din secolele XVIII-XX în Oltenia şi-au 
adus contribuţia Arsenie Cozianul, Constantin Ftori Psalt, Anton Pann şi 
ucenici ai acestuia din urmă, chiar dacă într-o mai mică măsură, precum şi 
Hristea Grigoriu, Nicolae Călinescu, Chesarie de la Horezu, Ghelasie 
Basarabeanu, protopsalt la Episcopia Curtea de Argeş şi profesor la 
Seminarul de aici, ale cărui manuscrise, autografe şi copii realizate de elevii 
lui se păstrează în fondurile documentare din Oltenia. De asemenea ca 
urmare a isihasmului şi curentului paisian, manifestat şi în domeniul 
teologiei cântării ortodoxe, trebuie amintită prezenţa pe teritoriul Olteniei şi 
creaţia psalţilor din Moldova precum cea a lui Grigore Protopsaltul, 
Visarion Protopsaltul, Dimitrie Suceveanu,14 ş.a. 

În continuare vom încerca să expunem principalele aspecte ale 
aportului marelui muzician Anton Pann la cultivarea muzicii psaltice 
bisericeşti şi contribuţia lui la românirea cântărilor bisericeşti în zona 
Olteniei. 

Din datele sale biografice aflăm că Anton Pann şi-a petrecut o bună 
parte din viaţă şi pe meleaguri oltene. Aşa se face că în anul 1825, când s-au 
rânduit dascăli de psaltichie în aproape toate oraşele capitale de judeţ, pe 
Anton Pann îl întâlnim la Râmnicu-Vâlcea.15 Supărarea produsă de 
despărţirea de Zamfira, prima lui soţie, probabil l-a determinat să renunţe la 
funcţia de profesor din Bucureşti pentru una similară la Râmnic, unde este 
foarte des întâlnit chiar înainte de pronunţarea divorţului din 1826.16 
Prezenţa sa în oraşul din nord-estul Olteniei în anii 1826-1827 este o 
certitudine clară, timp în care şi-a împărţit activitatea între îndeletnicirea de 
profesor la şcoala de pe lângă episcopie şi de cântăreţ la biserica Buna 
                         
13 IDEM, Coordonate ale culturii muzicale din Oltenia..., p. 61.  
14 IBIDEM, p. 136.  
15 Diac. prof. GHEORGHE I. MOISESCU,  O sută de ani de la moartea lui Anton Pann, în 
BOR, nr. 1-2/1995, p. 167, nota 26.  
16 GEORGE BREAZUL, Pagini din istoria muzicii româneşti, Ed. Muzicală a Uniunii 
Compozitorilor din România, Bucureşti, 1966, p. 264. 
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Vestire. Dar şi aici la Râmnic nu va înceta să se ocupe de românirea 
cântărilor bisericeşti.17 Anton Pann s-a îndrăgostit repede de acest oraş 
descriindu-l în poezia „La Râmnic”, unica pe care poetul o închină unui oraş 
al ţării şi care este mai degrabă un semn al simpatiei pe care a purtat-o 
acestui oraş.18 Sosirea sa la Râmnic se identifică cu multe implicaţii asupra 
vieţii şi activităţii sale, asupra vieţii culturale din acest oraş, precum şi 
asupra cântării psaltice. Astfel că, după Bucureşti, oraşul Râmnic va deveni 
al doilea loc de statornicire a sa, „casa cu foişor de pe drumul Cheii şi al 
Oiăneştilor fiind martorul tainic al unor ispititoare nădejdi, dar şi al 
zbuciumului său sufletesc.19 Tot în această perioadă „ducându-se vestea 
despre minunatul său glas şi despre marea sa iscusinţă în meşteşugul 
psaltichiei”,20 îl întâlnim pe Anton Pann ca profesor la Mănăstirea Dintr-un 
lemn, de lângă Govora, la invitaţia stăruitoare a stareţei Platonida, iubitoare 
şi cunoscătoare de muzică, pentru a preda în această vatră culturală 
psaltichia maicilor.21 

În toată această perioadă Anton Pann n-a stat cu mâinile în sân, 
pentru că mânat de un ardent patriotism „n-a zăbovit a români şi a lucra pe 
note cărţile cele mai trebuincioase”.22 Astfel, există multe dovezi în 
manuscrise care atestă că Anton Pann a desfăşurat şi în această zonă o 
amplă activitate de românire a cântărilor. Ca un magnet a atras lângă sine 
muzicieni colaboratori la această acţiune dintre care două ne reţin atentia în 
mod deosebit. Este vorba de ierodiaconul Chesarie de la Cozia, viitor 
protocantor la Mănăstirea Hurezi şi profesor de muzică la Seminarul de la 
Vâlcea, la a cărui rugăminte Anton' Pann a alcătuit Voscresnele Învierii aşa 
cum rezultă din manuscrisul cercetat de Gheorghe I. Moisescu unde la 
sfârşit se află însemnarea: „Aceste unsprezece voscresne s-au alcătuit de dd. 
Anton Pantolion, profesorul şcolii de musichie (dintru ale lui Dionisache) 
pentru cererea mea, a nevrednicului între diaconi Chesarie când mă aflam 
în Cozia, noiembrie 30, anul 1826 (Râmnic),23 antrenat apoi la românirea 
cântărilor, mai precis la Doxastarul care a reieşit la lumină în anul 1841: 
„ierodiaconul-Chesarie preotocântăreţ, cel aprins cu râvnă asupra 

                         
17 CONSTANTIN MATEESCU, Drumurile lui Anton Pann, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 
1981, p. 72.  
18 IBIDEM, p. 71.  
19 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, op.cit., p. 163; Vezi şi 130 de ani de la 
moartea lui Anton Pann, în MO, nr. 11-12/1984, p. 699.  
20 Diac. prof. GHEORGHE I. MOISESCU,  op.cit., p. 167. 
21 ELISABETA DOLINESCU, Anton Pann, viaţa în imagini, Bucureşti, 1967, p. 18.  
22 ANTON PANN,  Fabule şi istorioare, vol. I, Bucureşti, 1841, p. 4. 
23 Diac. prof. GHEORGHE I. MOISESCU, op.cit., p. 170, nota 144.  
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dumnezeieştilor cântări şi ajutorul după puterea la românirea acestui  
docsastar şi alte cărţi bisericeşti”.24  

Cea de-a doua persoană care ne reţine atenţia în această perioadă 
este Maica Platonida, stareţa mănăstirii Dintr-un Lemn, bună cunoscătoare a 
muzicii,25 căreia Anton Pann îi dedică nişte versuri în care se spune: „Iată 
cartea cea dorită/A prea-cuvioşiei tale/Din greceşte rumânită/Precum ai 
găsit cu cale/Ca şi-n limba rumânească/Cu cântări pe musichie/Dumnezeu 
să se mărească/Şi prea proslăvit să fie”.26 Dorinţa arzătoare de a avea un 
bun muzician psalt care să înveţe psaltica şi pe maicile ce le avea în  
subordine la Mănăstirea Dintr-un Lemn, precum şi faptul că era o bună 
cunoscătoare a muzicii ecleziastice, sunt semne că Maica Platonida a fost şi 
ea antrenată la românirea cântărilor bisericeşti care devine până la urmă o 
certitudine căci: „Maica Platonida, stareţa mănăstirii Dintr-un Lemn, carea 
şi la românirea acestui Docsastar dintru început până la sfârşit neîncetat a 
ajutat”.27 

Tot din această perioadă datează şi alte compoziţii precum Stihurile 
Paştelor româneşti, Doxologii şi Floarea cântărilor. În manuscrisul 
„Stihurile Paştelor rumâneşti”, facerea lui Anton Pantoleon, descoperit de 
Teodora Voinescu la mănăstirea Tismana este indicat „leatul 826, Avgost în 
13”, iar la pagina 47 este indicaţia că doxologiile sunt alcătuite „de anume 
Antonie Pantoleon, dascălul şcolii de musichie în Râmnicul-Vâlcea, leatul 
1827, Avgust 5”.28  

În anul 1828, din motivul de a-şi reface căsnicia, Anton Pann se 
îndrăgosteşte de nepoata stareţei Platonida, Anica, cu care doreşte să-şi 
întemeieze o nouă familie din dorinţa de a fi absolvit de unele activităţi şi 
griji ale vieţii cotidiene, pentru a nu-şi îngropa talentul şi a lăsa posterităţii 
ceva din prinosul darurilor cu care fusese înzestrat cum însuşi afirmă: „Căci 
o carte aşa mare/Cineva să o lucreze/Trebuie să aibe stare/Sau să se 
ajutoreze/Ca să n-aibă niciodată/Strâmtorare de nimică/Toate să-i vie de-a 
gata/Pân-la lipsa cea mai mică”.29 Împreună cu sora Anica ia drumul spre 
Braşov, dar în scurt timp va reveni la Bucureşti. Nici însoţirea cu Anica nu 
i-a adus liniştea sperată. În anul 1834 îl găsim pe Anton Pann din nou la 
Râmnic reluându-şi locul în strana bisericii Buna Vestire din centrul 

                         
24 IBIDEM, p. 174, nota 66.  
25 CONSTANTIN MATEESCU, op.cit., p. 74.  
26 Diac. prof. GHEORGHE I. MOISESCU, op.cit., p. 170, nota 44.  
27 IBIDEM, p. 174, nota 66.  
28 TEODORA VOINESCU, Manuscrisele lui Anton Pann în Biblioteca Mănăstirii 
Tismana, în SCIA, nr 1-2/1954, p. 35, 47.  
29 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, op.cit., p. 164; Vezi şi 130 de ani de la 
moartea lui Anton Pann, în MO, nr. 11-12/1984, p. 699-700.  
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oraşului, cel de profesor de la şcola episcopiei şi a intensificat mult mai mult 
acţiunea de românire a cântărilor cum reiese din însemnările de pe unele 
manuscrise psaltice de la Mănăstirea Dintr-un Lemn şi Surpatele. Aşa cum 
am amintit mai sus, la revenirea la Râmnic, el a scris un Doxastar tradus din 
greceşte din îndemnul şi sprijinul stareţei Platonida şi al lui Chesarie aflat la 
Hurezi, antrenaţi la alcătuirea cărţii, dedicându-i câteva versuri amintitei 
stareţe: „Fie-ţi, te rog, primită/ Şi te bucură de dânsa/ Că o să fii pomenită/ 
De câţi vor cânta într-însa/ Zicând toată Valahia/ Dea Dumnezeu să 
trăiască/ Platonida monahia/ Ca să o tipărească”.30 De asemenea, din 
manuscrisele descoperite la mănăstirea Dintr-un Lemn şi Surpatele aflăm că 
Anton Pann în această perioadă a compus „Kinonicele duminicilor pe 
fiecare glas compus de Anton Pantoleon la anul 1837 iulie 10” (data este 
foarte importantă întrucât certifică identificarea perioadei în care psaltul a 
locuit la Râmnic). Pe un alt Kinonic a însemnat doar anul 1837. Un 
Kinonicar purtând caligrafia delicată a cântăreţului conţine versificarea unui 
pasaj din Apostolul Pavel : 

„Decât mii în limbi străine 
În biserică să încep 

Numai cinci vorbe mai bine 
În limba care pricep”. 

Aceste versuri sunt semnificative pentru preocuparea statornică şi 
înflăcărată a lui Anton Pann de introducere a limbii române în bisericile 
româneşti. Pe aceeaşi pagină a Kinonicarului notează: „Kinonicar care 
cuprinde în sine Heruvicele pe toate glasurile şi Kinonicele duminicilor, 
cum şi Kinonicele şi Axioanele Sărbătorilor de peste tot anul, compuse de 
Anton Pann, profesorul de muzică ecleziastică şi dedicate prea cinstitului şi 
cuviosului părinte Chesarie ierodiacon şi protocantor la Mănăstirea Hurezu. 
Anul 1836 iunie 25, Râmnicu Vâlcea”. 

Tot din această perioadă mai pot fi amintite şi „Heruvice pe opt glasuri, 
compuse de mine, Anton Pann anul 1836 aprilie. Şi aceasta de-nmpreună cu 
celelalte Kinonice (le-a) compus D.D. Anton Pantoleon profesorul de 
musichie”. Apoi „Kinonicele duminicilor pe opt glasuri, compuse de mine 
Anton Pann, anul l856, luna aprilie 12 şi Kinonice de peste tot anul”. Tot 
aşa şi „Kinonicele pe fiecare glas, compuse de D. Anton Pann, după cererea 
lui Alecsandru Oltenescu, 1837”.31  

                         
30 Diac. prof. GHEORGHE I. MOISESCU, op.cit.; Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. 
BUZERA, op.cit., p. 164. 
30 Diac. prof. GHEORGHE I. MOISESCU., op.cit.  p. 188. 
31 CONSTANTIN MATEESCU, op.cit., p. 113.  
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În anul 1837 Anton Pann pleacă de la Râmnic, dar legăturile lui cu 
zona Olteniei nu se încheie aici pentru că în anul 1840 îl întâlnim din nou la 
Râmnic şi de aici la Sibiu unde a tipărit prima carte bisericească „Sfânta 
Evanghelie”, ce se zice în Sfânta şi luminata zi a Paştilor la a doua Înviere.32 
După o pauză de 8 ani, în anul 1848 din cauza epidemiei de holeră Anton 
Pann pleacă din Râmnic spre Bucureşti, păstrând legătura cu Oltenia 
aproape în fiecare vară unde venea să-şi vândă cărţile pentru a găsi 
prenumeraţi ca să-şi poată realiza viitoarele proiecte tipografice.  

În acest an, oraşul se afla în mare fierbere ca urmare a izbucnirii 
revoluţiei de la 1848. Anton Pann a depus jurământ pe Constituţie la 
Râmnicu Vâlcea. După depunerea jurământului Garda Naţională a tras salve 
de armă, în timp ce toţi manifestanţii au trecut prin Arcul de Triumf 
împodobit cu flori. Comisarul extraordinar arată că într-acest pompos 
constituţiu se afla şi „Anton Pann, profesor de muzică cu câţiva cântăreţi 
din aceeaşi profesie care au alcătuit o muzică vocală cu nişte versuri prea 
frumoase puse pe ton naţional plin de armonie şi triumfal cu care a ajuns 
entuziasmul de patrie în inimile tuturor cetăţenilor”.33 Versurile respective 
sunt aranjate de Anton Pann şi aparţin cântecului Deşteaptă-te române, 
imnul nostru naţional, tipărite la Braşov sub semnătura lui Andrei 
Mureşanu, cu titlul „Răsunet”.  

În anul 1854 după ce şi-a întocmit testamentul, Anton Pann pleacă 
într-una din obişnuitele sale călătorii prin Oltenia, pentru a vizita târgul de la 
Râureni şi nu numai. Există unele informaţii că în această călătorie, Anton 
Pann ar fi contactat o boală, o răceală combinată cu un tifos exantematic,34 
în urma căreia ar fi murit. Însă în cele două scrisori expediate elevului şi 
prietenului său din Transilvania, George Ucenescu, una la 17 septembrie, iar 
alta la 24 octombrie 1854, nu aminteşte nimic de vreo boală a sa,35 pentru ca 
la 2 noiembrie să treacă la cele veşnice lăsând neelucidată cauza morţii sale. 

În toată activitatea sa în domeniul muzicii bisericeşti, incluzând şi pe 
cea întreprinsă în afara zonei Olteniei, Anton Pann totalizează un număr de 
16 tipărituri de muzică psaltică fără a lua în consideraţie numărul volumelor 
şi retipăriturilor dintre care trei sunt teoretice. În afara tipăriturilor amintite, 
opera lui Anton Pann este formată şi din manuscrise psaltice. Dintre acestea 
unele s-au pierdut, altele au fost identificate şi prezentate sumar şi confuz, 

                         
32 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, op.cit., p. 168.  
33 IBIDEM, p. 172, apud CORNELIU TAMAŞ, Depunerea jurământului pe Constituţie la 
Râmnic, Orizont, nr. 1401/8 mai 1973.  
34 Diac. dr. NICU MOLDOVEANU, Muzica bisericească la români în secolul al XIX-lea, 
în GB, nr 11-12/1982, p. 894. 
35 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, op.cit., p. 176. 
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altele sunt sub formă de fragmente,36 altele încă n-au intrat în circuitul 
valoric.37 Majoritatea acestor manuscrise se află astăzi în mănăstirile din 
Oltenia: Tismana, Dintr-un Lemn şi Surpatele, mănăstiri vizitate de Anton 
Pann în timpul activităţii lui în Oltenia. Catalogarea şi studierea lor se 
impune de la sine deoarece reprezintă un important izvor de informaţii 
despre viaţa şi activitatea lui. Mulţi muzicologi au cercetat manuscrisele lui 
Anton Pann. Astfel în 1954 cu ocazia centenarului morţii lui Anton Pann s-a 
scris pentru prima dată despre existenţa a trei manuscrise psaltice ale 
muzicianului, descoperite de Teodora Voinescu în urma cercetărilor de artă 
medievală de la Mănăstirea Tismana.38  

Preotul Dumitru Bălaşa a avut prilejul să cunoască o călugăriţă în 
vârstă de şaizeci de ani căreia îi plăcea muzica bisericească, şi care deţinea 
şase manuscrise psaltice, transcrieri, prelucrări şi compuneri proprii ale lui 
Anton Pann. Şi-a dat seama că sunt de o mare valoare şi a încercat cu greu 
să le obţină în schimbul păstrării secrete a identităţii numelui, precum şi a 
mănăstirii din care provin.39 Sunt numerotate de la nr. l-6 pentru 
identificarea mai uşoară a lor, dar descrise sumar şi consideră că toate sunt 
autografe, afirmaţie infirmată de Pr. Prof. Dr. Alexie Buzera, care susţine că 
cel care a copiat manuscrisele este Kesarie.40  

Un alt cercetător, Gheorghe Ciobanu în campania de depistare a 
documentelor muzicale din vara anului 1964, a descoperit cinci manuscrise: 
nr. 62 şi un Heruvico-kinonicar, necatalogat, ambele la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn, iar celelalte trei la Mănăstirea Surpatele: nr. 12, alcătuit din două 
părţi, de dimensiuni diferite, care de fapt sunt două manuscrise, unul cu 
cântări după diferiţi autori, cele mai multe de Anton Pann, şi al doilea, 
cuprinde cântările Penticostarului, scrise la cererea şi îndemnul Maicii 
Platonida, angajată şi ea la românirea cântărilor. Însă cu toate acestea 
problema manuscriselor lui Anton Pann, existente pe teritoriul Olteniei, a 
rămas deschisă, aşa cum afirmă Pr. Prof. Alexie Buzera nu numai pentru 
cele descrise de cercetătorii amintiţi, dar şi pentru cele de la Mănăstirea 
Hurezi, Muzeul de istorie şi Casa memorială „Anton Pann” din Râmnicu 
Vâlcea, care nu au fost cercetate.41   

Cercetarea manuscriselor psaltice ale lui Anton Pann conservate pe 
teritoriul Olteniei l-a preocupat şi pe Părintele profesor universitar Alexie 

                         
36 Pr. D. BĂLAŞA, Şase manuscrise psaltice ale lui Anton Pann, în MO, nr. 1-2/1955, 
p. 80. 
37 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, op.cit., p. 100. 
38 TEODORA VOINESCU, op.cit. p. 218-219. 
39 Pr. D. BĂLAŞA, op.cit., p. 78. 
40 Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA, op.cit., p. 101, nota 12.  
41 IBIDEM, p. 102.  
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Buzera, de la catedra de muzică psaltică din cadrul Facultăţii de Teologie 
din Craiova, care în 1984 cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la moartea lui 
Anton Pann, în cadrul unei manifestări omagiale, a pledat pentru catalogarea 
acestor manuscrise ce poartă semnătura lui Anton Pann.42 În anul 1992, prin 
acţiunea de inventariere a tuturor manuscriselor psaltice în notaţie hrisantică 
din Oltenia şi alte fonduri din ţară, preotul Alexie Buzera a mai descoperit 
încă 9 manuscrise inedite cu opera muzicală a lui Anton Pann. Astfel 
catalogul alcătuit de părintele Alexie Buzera cuprinde 14 manuscrise aflate 
la B.A.R. (un ms.gr. şi 13 ms.rom.), 7 ms. greceşti şi româneşti la biblioteca 
Mănăstirii Dintr-un Lemn, 3 manuscrise la Mănăstirea Surpatele, 3 
manuscrise la biblioteca mănăstiri Hurezi, 3 manuscrise aflate în biblioteca 
mănăstirii Tismana, 1 manuscris aflat în biblioteca Sfântului Sinod al 
B.O.R. din Bucureşti, 2 manuscrise la Muzeul istoric Râmnicu Vâlcea, l 
manuscris la Casa memorială „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea şi l manuscris 
în biblioteca Chinoviului Prodromu Athos.43 Catalogul amintit este 
important pentru că oferă posibilitatea celor interesaţi de a studia detaliat 
activitatea de românire a cântărilor psaltice de către Anton Pann. 
Manuscrisele amintite, majoritatea sunt autografe, altele sunt copiate de 
copişti precum Iosif Naniescu, N. Ionescu, preot Matei Georgescu, iar multe 
dintre ele sunt copiate de Chesarie ierodiaconul la Mănăstirea Hurezi care 
mai târziu i-a devenit colaborator la opera de românire a Doxastarului şi a 
altor lucrări muzicale. 

Literatul prozator, compozitorul şi sistematizatorul component al 
muzichiei, culegătorul neobosit al poeziei populare, creatorul inspirativ al 
multor conceperi poetice şi melodice de caracter şi formă populară sau 
bisericească, „Anton Pann, reprezintă strălucita îmbinare a timpului 
rapsodului popular cu cea a creatorului genial”,44 cea a interpretului cu cea a 
compozitorului, cea a literatului cu cea a poetului. A muncit o viaţă întreagă 
să adune cântările vestiţilor dascăli, le-a tălmăcit şi le-a potrivit cu iscusinţă 
pentru graiul nostru pe ifosul vechi naţional.45  

Meritele lui Anton Pann s-ar putea concretiza după cum spune 
Gheorghe Ciobanu astfel: „a impus definitiv cântarea bisericească în limba 
română prin numărul său mare de publicaţii în acest domeniu, care cuprinde 
toată gama de cântări necesare cultului ortodox; a realizat o prozodie de toată 
lauda, cu mici exagerări poate şi a trasat linia de dezvoltare ulterioară a muzicii 

                         
42 IBIDEM, p. 103-104; vezi şi MO, nr. 11-12/1984, p. 706.  
43 IBIDEM, p. 104-109. 
44 OCTAVIAN LAZĂR COSMA, „Hronicul muzicii româneşti”, Ed. Muzicală a Uniunii 
Compozitorilor, Bucureşti, vol. II, p. 390. 
45 Diac. prof. GHEORGHE I. MOISESCU, op.cit., p. 187. 
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psaltice româneşti. Astfel prin tot ce a făcut, Anton Pann rămâne figura cea mai 
proeminentă a culturii psaltice româneşti din secolul al XIX-lea.46 

 
Abstract: The Musical Activity of Anton Pann in Oltenia 
Having a look at his biographical data we can see that Anton Pann spent a 
good part of his life in some regions of Oltenia. This is the reason for which 
in 1825, when the teachers of psaltic music were appointed in almost all 
county capitals, Anton Pann was in Râmnicu-Valcea. There is great 
evidence in the manuscripts stating that Anton had also carried out extensive 
work in the field of conferring a Romanian character to the chants. Like a 
magnet, he succeeded in being surrounded by musicians-collaborators two 
of them are of particular significance. The two of them are: Chesarie, the 
deacon-monk at Cozia Monastery, future protocantor at Hurezi Monastery 
and music teacher at the Seminary in Valcea, at whose request Anton Pann 
created the chants of Resurrection as it is clearly illustrated in the 
manuscript analysed by Gheorghe I. Moisescu. 

In 1834 Anton Pann is still in Râmnicu Valcea, being reinstated both 
as a member of the choir of Buna Vestire church, situated in the centre of 
the city and as teacher at the episcopacy school; this is the moment when 
Anton Pann started to intensify his activity of conferring a Romanian 
character to the chants as evidenced by signs on some psaltic manuscripts 
from One Wood and Surupatele Monasteries. 

In 1854, after having made his will, Anton Pann starts one of his 
regular journeys in Oltenia in order to visit the fair organized in Raureni but 
not only. According to some sources, he might have caught a type of 
complex disease, a cold combined with typhus, which eventually led to his 
death. 

The importance Anton Pann had for the Romanian psaltic culture 
can be summarized as follows: he has been the one who has once and for all 
imposed church singing in Romanian due to his large number of 
publications in this field, which covers all range of necessary chants of the 
Orthodox worship; he achieved great prosody and traced the line of further 
development of the Romanian psaltic music.  

Therefore, due to all his work, Anton Pann remains the most 
prominent representative of Romanian psaltic culture in the nineteenth 
century. 

 
 
 

                         
46 IBIDEM.  
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Introducere 
La o lectură atentă a textului Noului Testament, observăm cu uşurinţă faptul 
că autorii sfinţi acordă un spaţiu relativ restrâns, dar semnificativ, discuţiei 
despre provincia Samaria şi locuitorii acesteia, samarinenii. În timp ce 
termeni ca „Galileea”/„Galileean” şi „Iudeea”/„Iudeu” cunosc 72, respectiv 
238 de ocurenţe la nivelul textului neotestamentar, cei doi termeni 
menţionaţi mai sus, „Samaria”/„Samarineni”, nu apar decât de 22 de ori în 
Sfintele Evanghelii şi în cartea Faptele Apostolilor.  

În primele două Evangheliile sinoptice (Matei - Marcu), Mântuitorul 
Hristos este prezentat ca trecând din provincia nordică Galileea direct în 
Iudeea, fără a mai menţiona Samaria. În Evanghelia după Marcu, conform 
cunoscutului „itinerariu geografic liniar” al activităţii Sale publice, Iisus 
pleacă din Galileea (9, 30), mai precis din cetatea Capernaum (9, 33), şi 
ajunge direct în Iudeea (10, 1). Sfântul Evanghelist Matei prezintă aceeaşi 
idee: „Iar după ce Iisus a sfârşit cuvintele acestea, a plecat din Galileea şi a 
venit în hotarele Iudeii, dincolo de Iordan” (19, 1), fără a-i ignora însă total 
pe samarineni, care sunt menţionaţi anterior, cu ocazia chemării apostolilor 
şi trimiterii lor la propovăduire: „Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, 
poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi şi în vreo cetate 
de samarineni să nu intraţi” (10, 5).  

Chiar dacă Sfântul Luca nu vorbeşte decât de patru ori despre 
„Samaria”2 şi „samarineni”3 în Evanghelia sa, totuşi el abordează diferit 
acest aspect controversat. Pe de o parte, lasă să se înţeleagă faptul că Iisus 
petrece o perioadă mai lungă într-un sat din provincia Samaria (cf. 9, 52), 
regăsindu-L apoi undeva la graniţa dintre Samaria şi Galileea (cf. 17, 11), 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 „Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim şi trecea prin mijlocul Samariei şi al Galileii” 
(Luca 17, 11). 
3 „Şi a trimis vestitori înaintea Lui. Şi ei, mergând, au intrat într-un sat de samarineni, ca să 
facă pregătiri pentru El” (Luca 9, 52); „Iar un samarinean, mergând pe cale a venit la el şi, 
văzându-l, i s-a făcut milă” (Luca 10, 33); „Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui 
Iisus, mulţumindu-i. Şi acela era samarinean” (Luca 17, 16). 
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înainte de „a se sui” la Ierusalim. Pe de altă parte, cu ocazia traversării 
acestui ţinut, rosteşte celebra parabolă a Samarineanului milostiv (cf. 10, 29-37) 
şi îi vindecă pe cei zece leproşi, dintre care cel recunoscător se dovedeşte a 
fi chiar un samarinean (cf. 17, 11-19). Acesta este prezentat de autor ca fiind 
„de alt neam” (gr. allogenēs), deci în incompatibilitate cu iudaismul şi 
asemănător „celui păgân” (cf. Matei 10, 5). De asemenea, în Faptele 
Apostolilor, acelaşi autor prezintă pe larg evanghelizarea provinciei 
Samaria, prin lucrarea diaconului Filip, ca o uvertură a deschiderii misiunii 
creştine către păgâni, în totală conformitate cu mandatul încredinţat de 
Mântuitorul Iisus Hristos înainte de Înălţarea Sa la cer (cf. 1, 8). 

La rândul său, Sfântul Evanghelist Ioan acordă aproape un întreg 
capitol descrierii unei incursiuni a Mântuitorului în provincia Samaria (4, 
1-43),4 cu ocazia traversării Ţării Sfinte de la sud la nord, precizând, în 
cadrul celebrului dialog cu femeia samarineancă, faptul că „iudeii nu au 
amestec cu samarinenii” (4, 9). Astfel înţelegem mai uşor jignirea adusă 
ulterior lui Iisus de către iudei: „Oare, nu zicem noi bine că Tu eşti 
samarinean şi ai demon?” (8, 48). Trecerea Mântuitorului prin Samaria 
poate fi interpretată simbolic ca o încercare de împăcare şi adunare a tuturor 
triburilor lui Israel ca preludiu al Împărăţiei. Iisus o înalţă pe femeia 
samarineancă spre taina comuniunii cu Tatăl: mai întâi prin simbolul apei 
care ne plasează într-un context baptismal, apoi prin tema hranei spirituale, 
comunitare, care ne conduce în centrul misterului euharistic. Astfel, tainele 
fundamentale ale creştinismului, Botezul şi Euharistia, sunt transpuse 
deopotrivă narativ şi simbolic de către evanghelist.5 
 
Cine erau samarinenii? 
În perioada Noului Testament, din punct de vedere geografic, Ţara Sfântă se 
învecina la nord cu Munţii Liban, Antiliban şi Hermonul cel Mare, care o 
despărţeau de Fenicia şi Siria, la sud cu deşertul arabic, la est cu deşertul 
arabic-sirian, iar la vest cu Marea Mediterană. Teritoriul „de dincoace de 
Iordan” cuprindea următoarele provincii: Iudeea (în sud, de care ţinea şi o 
parte din Idumeea), Samaria (la mijloc) şi Galileea (în nord), iar cel „de 
dincolo de Iordan” cuprindea: Pereea cu Bataneea, Auranitis, Trahonitida şi 
Gaulonita. Samaria era, aşadar, regiunea care, în vremea Mântuitorului, 
cuprindea ţinutul dintre Galileea, Iudeea, Iordan şi Marea Mediterană şi ai 
cărei locuitori erau samarinenii. Iniţial, teritoriul a făcut parte din regatul lui 
                         
4 În această pericopă evanghelică ioaneică se regăsesc nouă din cele zece ocurenţe ale 
termenilor „Samaria” (4, 4.5.7), „Samarinean” (4, 9.39.40), „Samarineancă” (4, 9 – de două 
ori), la care se adaugă cea din 8, 48.  
5 Cf. Noul Testament. Evanghelia după Ioan, Ediţia a II-a bilingvă, Introduceri, traducere, 
comentariu şi note patristice de CRISTIAN BĂDILIŢĂ, Ed. Vremea, Bucureşti, 2015, 
p. 209. 
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Arhelau, fiul lui Irod cel Mare, dar după înlăturarea sa (în anul 6 d.Hr.), a 
fost anexat Siriei. Principalele cetăţi ale regiunii erau: Cezareea Palestinei, 
Antipatrida, Sevasta (sau Samaria), Sihar (fostul Sichem) şi Enon, locul în 
care boteza Sfântul Ioan (cf. Ioan 3, 23).6 

Istoria provinciei Samaria este strâns legată de cea a cetăţii cu 
acelaşi nume. Regele Omri al Regatului lui Israel, după şase ani de domnie 
la Tirzah, a decis construirea unei noi capitale, pe un deal („muntele 
Samariei”) situat la aproximativ zece kilometri de Sichem. Terenul ales în 
acest scop a fost cumpărat de la un anume Şemer, de unde şi numele de 
„Samaria”, „cu doi talanţi de argint” (cf. III Regi 16, 24), amplasamentul 
asigurând o poziţie strategică foarte bună, la o altitudine de circa o sută de 
metri. Noua capitală a fost, încă de la început, un oraş cosmopolit, ocupat de 
comercianţi străini, cu locuitori ce s-au îndepărtat constant de învăţăturile 
religiei iudaice, în special în perioada domniei regelui Ahab. De altfel, 
scrierile profetice vin să confirme tabloul cetăţii Samaria ca un centru par 
excellence al idolatriei (cf. Isaia 8, 4; 9, 9; Ieremia 23, 13 etc.). În anul 722 
î.Hr., cetatea a fost cucerită de către regele Salmanasar al V-lea al Asiriei, 
iar urmaşul său Sargon al II-lea a deportat o mare parte a populaţiei în 
„robia asiriană” (cf. IV Regi XVII). În schimb, în Samaria au fost aduşi 
colonişti asirieni păgâni,7 care s-au amestecat cu populaţia autohtonă rămasă 
în ţară, dând astfel naştere poporului samarinean,8 un melanj de neamuri şi 
de credinţe, care a cunoscut o dezvoltare istorică, religioasă şi culturală 
complet diferită de Iudeea.9 Urmaşii lor au fost instruiţi în Legea mozaică, 
dar se închinau şi zeităţilor păgâne (e.g. zeul mesopotamian Nergal). Din 
rândul cărţilor Vechiului Testament acceptau doar Pentateuhul lui Moise10 şi 

                         
6 Vezi Pr. Dr. IOAN MIRCEA, Dicţionar al Noului Testament, Ed. Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, p. 454. 
7 „În timpul captivităţii babilonice a Evreilor (cca. 605-538 î. H.), regele Asiriei a repopulat 
Samaria cu cinci triburi păgâne asiatice (vezi 4 Rg 17, 24-44). Imigranţii au fost convertiţi 
doar parţial la mozaism, ei continuând să-şi adore zeităţile proprii. După încetarea 
captivităţii, Evreii reveniţi în Samaria s’au amestecat cu ei, rezultând astfel un popor hibrid, 
în permanentă duşmănie reciprocă cu Iudeii. Cei cinci bărbaţi ai femeii (samarinence n.n.), 
menţionaţi în versetul 18 (din Ioan 4 n.n.), stau în relaţie simbolică indirectă cu cele cinci 
triburi originare” – Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie Jubiliară a Sfântului Sinod, redactată 
şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Ed. Institutului Biblic şi 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, nota g, p. 1559. 
8 Termenul „Samarinean” derivă de la pluralul ebraic Samerim (שמרים) care are sensul de 
„Gardieni/ Păzitori/ Păstrători [ai Legii/ Torei]. Rădăcina ebraică שמר (smr) înseamnă „a 
păzi” sau „a urma”. 
9 MIHAI VALENTIN VLADIMIRESCU, Viaţa de zi cu zi în vremea lui Iisus, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2013, p. 77-78. 
10 Pentru mai multe detalii, vezi ampla descriere din cap. „Pentateuhul samaritean”, în 
IDEM, O istorie a Bibliei ebraice, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 177-207. 
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respingeau tradiţia rabinilor.11 Conflictul dintre iudei şi samarineni s-a 
accentuat şi mai mult după ce iudeii, întorşi din robia babiloniană (în anul 
536 î.Hr.), nu le-au permis samarinenilor să contribuie la zidirea templului 
(cf. I Ezdra 4). Cel mai probabil, reconstruirea templului din Ierusalim şi 
restabilirea conducerii preoţiei sadochite în Ierusalim au contribuit la 
separarea finală de iudaism. Ca o reacţie la acest refuz, samarinenii şi-au 
ridicat propriul templu pe Muntele Garizim, în timpul stăpânirii persane din 
Palestina, cel mai probabil în jurul anului 380 î.Hr. Construirea propriului 
templu a marcat, aşadar, o ruptură decisivă cu iudaismul. Din cauza acestui 
gest extrem, iudeii îi detestau pe samarineni, îi considerau spurcaţi şi evitau 
sistematic orice interacţiune cu aceştia. Pentru a se deplasa din Galileea în 
Iudeea sau invers, în special în perioada pelerinajelor organizate cu ocazia 
sărbătorilor mari din Ierusalim, existau două posibilităţi: un drum mai lung 
ce trecea prin Pereea, „dincolo de Iordan”, sau unul mai scurt, care traversa 
Samaria. În pofida distanţei mai mari, pelerinii optau adesea pentru prima 
variantă, în special din cauza antagonismului accentuat dintre iudei şi 
samarineni, care îi împingea până la evitarea reciprocă.12 

Pe de altă parte, samarinenii înşişi îşi datează originile în timpul 
triburilor lui Iosif, Efraim şi Manase, considerându-se în acelaşi timp 
descendenţii preoţilor leviţi şi „adevăratul Israel”, singurii urmaşi ai 
poporului ales care au păstrat cu fidelitate Tora lui Moise, adică legea 
stabilită de către Iosua la Sichem (cf. Iosua 24). În viziunea lor, evreii erau 
cei eretici şi schismatici.13 Datându-şi singuri originile înainte de perioada 
judecătorilor, samarinenii susţineau că schisma iudaică a avut loc înainte de 
secolul al XI-lea î.Hr. şi că evreii s-au separat de trunchiul central al 
iudaismului, pe vremea preotului Eli, care a ridicat templul din Şilo pentru a 
                         
11 Respingerea tradiţiei rabinice vine probabil şi din faptul că aceasta oferă o versiune 
proprie a istoriei samarinenilor, conform căreia aceştia descind dintr-o populaţie mixtă, 
originară din oraşul mesopotamian Cutha (de unde şi denumirea peiorativă de kutim), 
bazându-se pe textul din IV Regi 17, 24-41. 
12 „Rabinii spuneau că cel ce mănâncă pâine de la un samarinean este asemenea celui ce 
mănâncă carne de porc, porcii la ei fiind socotiţi animale necurate (vezi: Lev. XI, 7-8)” – 
Pr. Conf. Univ. Dr. DIONISIE STAMATOIU, Cele patru Sfinte Evanghelii. Noţiuni 
introductive şi comentariu, Ed. Universitaria, Craiova, 2000, p. 520. 
13 Istoricul Iosif Flavius consideră că la baza acestei schisme stă o dispută între evrei. 
Câţiva preoţi din Ierusalim au devenit samarineni şi şi-au stabilit templul pe Muntele 
Garizim, pentru a rivaliza cu cel din Ierusalim. Această „dezertare” a preoţilor evrei a avut 
loc atunci când căpeteniile iudaice din Ierusalim nu au fost de acord cu căsătoria dintre 
Manase (fratele lui Yadua), marele preot din Ierusalim, cu Nicaso, fiica lui Sanbalat, 
căpetenia Samariei. Aceste evenimente s-au petrecut în timpul lui Alexandru cel Mare, care 
i-a acordat lui Sanbalat privilegiul de a construi un templu pe Muntele Garizim – Cf. JULIO 
TREBOLLE BARRERA, The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the 
History of the Bible, Translated from Spanish by Wilfred G.E. Watson, Brill Eerdmans, 
Leiden, 1998,p. 203-205. 
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rivaliza cu cel din Sichem. Acestei acţiuni iniţiale i-au urmat şi altele care 
nu au făcut decât să adâncească lucrarea schismatică: ridicarea unui templu 
la Ierusalim de către regele Solomon, falsificarea textului sfânt prin 
redactarea unei noi versiuni a Torei de către scribul Ezdra, care nu făcea 
nicio menţiune despre Sichem şi Garizim. Aşadar, ruptura dintre cele două 
comunităţi religioase avea mai puţin de-a face cu textele sfinte sau cu ceea 
ce era acceptat drept „canonic”, ci mai degrabă cu legitimitatea preoţiei şi a 
topos-ului templului. În acest context, principalul diferend îl constituia 
autenticitatea marelui arhiereu, ca moştenitor legitim al preoţiei lui Aaron. 
Eli, certându-se cu marele preot Uzzi, a părăsit Sichemul şi a iniţiat o linie 
preoţească rivală la Şilo, o preoţie care nu descinde din Eleazar, fiul cel 
mare al lui Aaron, ci din Itamar, fiul cel mic. Strămoşii samarinenilor sunt 
cei foarte puţini care nu s-au implicat în această schismă şi au rămas fideli 
preoţiei legitime aaronite din Sichem. Preoţia sadochită din Ierusalim se 
prezintă ca fiind nelegitimă, întrucât nu fusese iniţiată de către Dumnezeu 
Însuşi.14 

O concluzie pertinentă la toate cele expuse mai sus este faptul că, cel 
mai probabil, preoţia samarineană îşi are propria genealogie, independentă 
de preoţia iudaică de la Ierusalim. În egală măsură, construirea unui templu 
pe Muntele Garizim nu reprezenta neapărat o îndepărtare religioasă de 
Ierusalim, având în vedere că astfel de temple iudaice se mai găseau şi în 
alte locuri.15 Se pare că ulterior relaţiile dintre samarineni şi evrei s-au 
înrăutăţit atât de mult, încât Ioan Hircan a distrus mai întâi templul de pe 
Muntele Garizim (128 î.Hr.), apoi oraşul Sichem (107 î.Hr.), ceea ce a 
condus în mod implacabil la o separare totală şi finală. La baza acestor 
evenimente au stat atât tensiunile generate de alianţele încheiate de ambele 
părţi cu ptolomeii şi seleucizii, resentimentul evreilor faţă de acceptarea de 
către samarineni a elenismului lui Antioh al IV-lea Epifanes, ostilităţile 
dintre samarineni şi evrei în comunităţile lor din diaspora Egiptului (în 
timpul lui Ptolomeu al VI-lea Filometor, 180-145 î.Hr.), cât şi politica de 
expansiune a Macabeilor, în special a lui Ioan Hircan.16  

 

                         
14 Această expunere inedită a originii samarinenilor este oferită de cartea Seper Hayyamim 
(„Cronicile Samaritene”), a cărei valoare istorică ridică numeroase probleme în rândul 
specialiştilor – vezi J. McDONALD, The Samaritan Chronicle No II (or Sepher Ha-Yammim), 
Berlin, 1969, p. 21-40. 
15 Tobiaţii aveau un templu în Transiordania, iar marele arhiereu Onias al IV-lea, expulzat 
din Ierusalim, şi-a construit un templu la Leontopolis, în Egipt. 
16 Cf. J.D. PURVIS, The Samaritan Pentateuch and the Origin of the Samaritan Sect, HSM 
2, Cambridge, MA 1968, p. 20-38. 
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Samaria şi samarinenii în Sfânta Evanghelie după Luca 
Conform planului istorico-geografic specific Sfintei Evanghelii după Marcu 
(conceput probabil şi sub influenţa predicii apostolice a Sfântului Petru, cf. 
Fapte 10, 37-42), care este urmat grosso modo şi de către ceilalţi doi autori 
sinoptici (Matei şi Luca), activitatea publică a Mântuitorului Iisus Hristos 
este prezentată ca desfăşurându-se liniar de la nord la sud, în două unităţi 
distincte: Galileea şi Iudeea. Într-o pericopă care îi este proprie, Sfântul 
Luca, fără a fi în dezacord cu Marcu (10, 1) şi Matei (19, 1), după ce 
semnalează intenţia Mântuitorului de „a se sui”17 la Ierusalim (9, 51), Îl 
prezintă ca intrând într-un sat de samarineni (9, 52), în pofida pericolelor la 
care se expune prin tranzitarea Samariei.18 În faţa unui prim refuz, Iisus 
temperează atitudinea vindicativă şi violentă a fraţilor Boanerghes, Ioan şi 
Iacov (vv. 54-55). Reacţia necontrolată a acestora se aseamănă cu atitudinea 
lui Petru cu ocazia primei anunţări a viitoarelor Patimi de către Mântuitorul 
(cf. Marcu 8, 32-33, Matei 16, 22-23). Refuzul samarinenilor se datorează, 
aşadar neînţelegerii viitoarelor Pătimiri ale Fiului lui Dumnezeu în 
Ierusalim. De altfel, lipsa de ospitalitate a locuitorilor acestui sat se înscrie 
în rândul respingerilor sistematice ale compatrioţilor lui Iisus, incapabili de 
a percepe sensul profund al misiunii Sale pe pământ, acela al mântuirii 
universale: „Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (Luca 3, 
6).19 

Aşa cum menţionam mai sus, Sfântul Luca este singurul autor 
sinoptic care aminteşte, în Evanghelia sa, două personaje de origine 
samarineană: Samarineanul cel milostiv (10, 29-37) şi Samarineanul 
recunoscător vindecat de lepră, unul dintre cei zece (17, 11-19). Cele două 
descrieri nu sunt întâmplătoare în strategia narativă lucană, ci au o anumită 
semnificaţie teologică, întrucât sunt plasate în cadrul itinerariului geografic 
specific sinopticilor (Galileea – Iudeea) şi vin după momentul în care Iisus 
este respins de locuitorii unui sat din Samaria tocmai pentru că „se îndrepta 
spre Ierusalim” (9, 53). Pasajele menţionate au rolul de a sublinia faptul că 
„a fi samarinean” nu te exclude automat de la viaţa veşnică, atâta timp cât 
urmezi marea poruncă a dragostei prezentă în Lege (10, 29-37) şi, de 

                         
17 Termenul grecesc folosit, poreuomai, este un „verb teologic” în opera lucană şi se referă 
nu numai la „suirea” din Galileea la Ierusalim, ci şi la toate celelalte momentele cruciale 
din istoria mântuirii (cf. 9, 51, 13, 32 etc.) – cf. FRANÇOIS BOVON, L’évangile selon 
saint Luc 1-9, coll. CNT, 2e série, III a, Genève, 1991, p. 210.     
18 LÉOPOLD SABOURIN, L’Evangile de Luc, Rome, 1985, p. 215. 
19 Una dintre particularităţile scrierii lucane este importanţa pe care o acordă autorul sfânt 
„suirii la Ierusalim” a Mântuitorului, văzut ca un loc unic, călătorii căreia îi consacră o 
întreagă secţiune (9, 51 – 19, 27) – cf. J.A. FITZMEYER, The Gospel according to Luke 
I-IX, The Anchor Bible 28, Garden City – New York, 1981, p. 830-832. 



127 

asemenea, că statutul de străin, „de alt neam”, nu mai este un obstacol în 
câştigarea mântuirii, care se manifestă prin credinţă şi fapte bune (17, 11-19). 
 Parabola Samarineanului milostiv (Luca 10, 29-37) se înscrie în 
contextul imediat al dialogului Mântuitorului Iisus Hristos cu un învăţător 
de lege (gr. nomikós), care vrea să-L ispitească, cel mai probabil un fariseu 
(vv. 25-29). Acesta Îl abordează cu o întrebare care, crede el, Îl va pune în 
dificultate: „Ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?” (v. 25b). După ce 
Iisus îl trimite în mod abil la Lege (v. 26), fariseul, „voind să se îndrepteze 
pe sine” (v. 29a), revine cu o a doua întrebare: „Şi cine este aproapele 
meu?” (v. 29b). Răspunsul Mântuitorului este tocmai Pilda samarineanului 
milostiv. Însă discuţia este mult mai serioasă decât pare, căci ea vizează 
însăşi esenţa Torei: iubirea faţă de Dumnezeu (cf. Deuteronom 6, 5) şi de 
aproapele (cf. Levitic 19, 18), iar „în aceste două porunci se cuprind toată 
Legea şi proorocii” (cf. Matei 22, 40). Cu alte cuvinte, Mântuitorul propune 
ca model al împlinirii acestor două porunci, care constituie nucleul dur al 
Legii mozaice, un samarinean, un non-iudeu, iar învăţătorul de lege nu poate 
decât să aprobe (v. 37). În această viziune, nu mai există un dualism tipic 
iudeu versus samarinean, ci fiecare este dator să cunoască şi să respecte, în 
mod egal, Tora (vezi Pentateuhul samaritean), pentru a moşteni „viaţa de 
veci”,20 aşadar pentru a se mântui.21  
 Pericopa despre vindecarea celor zece leproşi (Luca 17, 11-19), 
dintre care unul singur, un samarinean, se întoarce la Iisus pentru a-i 
mulţumi (vv. 15-16), ne ajută să mergem mai departe în înţelegerea 
teologiei lucane. Naraţiunea aparţine unui gen literar unic, care nu este „nici 
apoftegmă, nici relatare a unei minuni, ci textul […] prin schematismul său 
teatral şi prin folosirea cifrelor rotunde (10 şi 1) […] are valenţele unei 
povestiri, ale unei parabole”.22 Se pare că boala îi uneşte pe cei de neamuri 
diferite, căci cel puţin unul dintre cei afectaţi este samarinean. În acest 
context devine mai dificil de înţeles îndemnul Mântuitorului către cei ce 
urmează a fi vindecaţi de a se arăta preoţilor (v. 14), ceea ce ne lasă să 
credem iniţial că toţi cei zece sunt iudei. Caracterizarea din v. 18 a 
samarineanului recunoscător ca fiind „de alt neam” (gr. allogenēs) 
echivalează cu „punerea pe picior de egalitate cu păgânii, din punct de 

                         
20 Sintagma „viaţa veşnică”, care apare şi în Vechiul Testament (cf. Deuteronom 12, 2), este 
o expresie tipic ioaneică (17 ocurenţe în Evanghelia după Ioan). În literatura sinoptică, ea 
este asimilată în special cu întrebarea tânărului bogat (cf. Marcu 10, 17, Matei 19, 16, Luca 
18, 18).   
21 Cf. FRANÇOIS BOVON, L’évangile selon saint Luc 9, 51 – 14, 35, coll. CNT, 2e série, 
III b, Genève, 1996, p. 80-96.    
22 IBIDEM, p. 131. 
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vedere cultic şi ritual”.23 Gestul său de a se întoarce plin de recunoştinţă (v. 15) 
şi a se prosterna în faţa lui Iisus, mulţumindu-I (v. 16), stârneşte admiraţia 
Acestuia, care îi spune: „Scoală-te şi du-te, credinţa ta te-a mântuit!” (v. 19). 
„Mântuirea” aceasta este diferită de simpla vindecare fizică, întrucât şi 
ceilalţi nouă leproşi fuseseră tămăduiţi.24 Acest samarinean de alt neam, 
pentru că a ştiut să-şi manifeste gratitudinea în mod sincer şi smerit, aude 
cuvântul mântuitor, la fel ca femeia păcătoasă (Luca 7, 50), ca femeia 
bolnavă de doisprezece ani (Luca 8, 48, Marcu 5, 34, Matei 9, 22), ca orbul 
din Ierihon (Luca 18, 42, Marcu 10, 52) şi stârneşte admiraţia lui Iisus, 
precum sutaşul (Luca 7, 9). Ideea centrală pe care vrea să o sublinieze Luca 
este faptul că mântuirea are o dimensiune universală şi este oferită tuturor 
fără deosebire, bărbaţi şi femei, păcătoşi sau drepţi, iudei sau cei de alt 
neam.25 
 
Evanghelizarea Samariei în Faptele Apostolilor 
Capitolul 8 din cartea Faptele Apostolilor marchează o primă şi simbolică 
mişcare a mesajului evanghelic către „toate neamurile” (gr. pánta tá ethnē, 
cf. Matei 28, 19-20), „începând de la Ierusalim” (Luca 24, 47), ceea ce 
corespunde „scenariului geografic” trasat de Iisus Hristos cel Înviat, înainte 
de Înălţarea Sa la cer: „Şi-mi veţi fie Mie martori în Ierusalim şi în toată 
Iudeea şi în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1, 8). 
Fragmentul anticipează totodată întâlnirea decisivă dintre Sfântul Apostol 
Petru şi sutaşul Corneliu (10, 2 - 11, 18), ca locus classicus pentru 
deschiderea misiunii către „neamuri”, adică non-iudei. Împrăştiaţi din cauza 
persecuţiei care urmează martiriului prin lapidare al Sfântului Arhidiacon 
Ştefan (6, 8 - 7, 60),26 creştinii din Ierusalim - cu excepţia Sfinţilor Apostoli 
(8, 1) - merg „din loc în loc” în ţinuturile Iudeii şi Samarei unde 
„binevestesc cuvântul” (8, 4). Această Diasporă trebuie să se fi compus, în 
mod esenţial, din iudeo-creştini elenişti, provenind din cercul Sfântului 
Ştefan, cărora iudeii din Ierusalim le reproşau o atitudine critică cu privire la 
Legea mozaică (Tora) şi la Templu (6, 13).  

                         
23 JOACHIM JEREMIAS, Jérusalem au temps de Jésus, Les Editions du Cerf, Paris, 1976, 
p. 466. 
24 Cf. AUGUSTIN GEORGE, Etudes sur l’œuvre de Luc, Paris, 1978, p. 313. 
25 PIERRE HAUDEBERT, Le samaritain-étranger (Lc 17, 18) dans l’œuvre de Luc, în 
L’étranger dans la Bible et ses lectures, Sous la direction de Jean Riaud, Les Editions du 
Cerf, Paris, 2007, p. 188. 
26 În jurul anilor 35-36 d.Hr., Sinedriul, profitând de „vidul de autoritate” marcat de 
plecarea procuratorului roman al Palestinei - Ponţiu Pilat, purcede la lapidarea ilegală a 
Sfântului Arhidiacon Ştefan – Cf. Pr. Prof. Univ. Dr. DIONISIE STAMATOIU, Valoarea 
istorică şi documentară a scrierilor Sfântului Evanghelist Luca, Ed. „Universitaria”, 
Craiova, 2005 (nota 100), p. 90.   
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Vectorul misiunii eleniste, principalul ei protagonist şi artizanul 
evanghelizării Samariei, este diaconul Filip.27 Graţie lui, frontiera 
iudaismului din Ierusalim este depăşită: pe de o parte, prin „evanghelizarea” 
(gr. euaggelízomai) Samarei (8, 5-25), iar, pe de altă parte, prin botezul 
primit de eunucul etiopian (8, 26-40). Aşadar, capitolul 8 al Faptelor 
reprezintă liantul trasat de Sfântul Evanghelist Luca între „primăvara 
Evangheliei în Ierusalim” (cap. 1-7) şi deschiderea misiunii creştine către 
păgâni, al cărei erou principal va deveni ulterior Sfântul Apostol Pavel (cap. 
9-28). Această etapă tranzitorie are o indubitabilă coerenţă teologică, pe care 
o descoperim - puţin câte puţin - pe măsură ce aprofundăm lectura 
pericopelor ulterioare.  

Reacţia samarinenilor la propovăduirea cuvântului de către Filip este 
descrisă în termeni pozitivi: „Şi mulţimile luau aminte într-un cuget la cele 
spuse de către Filip, ascultându-l şi văzând semnele pe care le săvârşea […] 
Iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui 
Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau” 
(8, 6.13). Predica adresată de Filip samarinenilor este eminamente mesianică 
şi Îl proclamă pe Iisus drept „Hristos”, ca împlinire a profeţiilor vechi 
transmise de Dumnezeu poporului ales. Aceasta se sprijină neîndoielnic pe 
speranţa mesianică a samarinenilor, care aveau drept Scriptură Pentateuhul 
lui Moise. Ei aşteptau venirea unui profet-mesia asemenea lui Moise, pe 
nume Taheb, care să împlinească făgăduinţa din Deuteronom 18, 15 şi să 
restaureze adevăratul cult pe Muntele Garizim.28  

Menţionarea acestei provincii geografice nu este fortuită,29 ci 
corespunde unui mesaj foarte important al teologiei lucane, conform căruia 
samarinenii constituie, într-un anumit sens, pasul intermediar al trecerii 
credinţei creştine de la iudei către păgâni.30 Pe de o parte, iudeii şi 
samarinenii au nu numai o origine comună, ci şi un părinte comun: Moise şi, 

                         
27 Filip, „agentul misiunii eleniste”, menţionat întotdeauna pe locul doi în lista celor şapte, 
după Sfântul Ştefan, dispare odată cu încheierea relatării (v. 40), pentru a reapărea într-o 
secvenţă relativ scurtă, alături de fiicele sale, care sunt „profetese” (21, 8-9).  
28 FERDINAND DEXINGER, Die Taheb-Vorstellung als politische Utopie, în „Numen”, 
(1990), nr. 37, p. 1-23. 
29 Expresia „într-o cetate a Samariei (8, 5) se referă cel mai probabil la capitala Samariei, 
care fusese restaurată şi înfrumuseţată de către regele Irod cel Mare în anul 27 î.Hr., care i-a 
dedicat-o împăratului Augustus cu numele de Sebasta. Alte propuneri se referă la Sichem 
sau la Flavia Napolis. Evitarea numelui Sebasta şi folosirea denumirii biblice de Samaria 
denotă cel mai probabil o cunoaştere deficitară a geografiei Samariei de către Sfântul Luca 
– cf. MARTIN HENGEL, The Geography of Palestine in Acts, în The Book of Acts in Its 
First Century Setting 4, Edited by Richard Bauckham, Grand Rapids/Carlisle, 
Eerdmans/Paternoster, 1995, p. 76-77.  
30 RICHARD J.COGGINS, The Samaritans and Acts, în „New Testament Studies”, (1982), 
nr. 28 p. 423-434. 
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în mod fundamental, Tora (cf. Luca 10, 29-37, Parabola samarineanului 
milostiv). Pe de altă parte, iudeii îi consideră pe samarineni, datorită 
relaţiilor tensionate şi antagonice din istorie, asemenea păgânilor (cf. Luca 
17, 11-19, Vindecarea celor zece leproşi). Diferendul iudeu-samarinean 
explică atât lipsa de ospitalitate a locuitorilor satului de samarineni şi reacţia 
„fiilor tunetului”, dar şi primirea cu deschidere a predicii apostolice în 
Samaria, care o pregăteşte pe cea menită să ajungă „până la marginile 
pământului”.31 
 
Iisus şi femeia samarineancă în Sfânta Evanghelie după Ioan 
Prima parte a capitolului 4 al Evangheliei după Ioan (vv. 1-42) vorbeşte 
despre un episod unic în literatura evanghelică: Iisus în Samaria. Secţiunea 
este încadrată de relatarea primelor două „semne” (gr. sēmeia), ambele 
petrecute în Cana Galileii: prefacerea apei în vin (2, 1-12) şi vindecarea fiului 
unui slujitor regesc (4, 43-54). Substanţa pericopei ioaneice care Îl descrie pe 
Mântuitorul Hristos în ţinuturile Samariei este dată de cele două dialoguri pe 
care Acesta le are, mai întâi cu o femeie samarineancă (vv. 7-26), iar apoi cu 
ucenicii Săi (vv. 31-38). În cadrul celor două convorbiri, Iisus se descoperă 
pe Sine ca fiind Mesia cel prezis de prooroci, o devoalare ce are loc gradual, 
culminând cu o concluzie teologică specifică evanghelistului.  
 Din cauza reacţiei ostile a locuitorilor Ierusalimului, Mântuitorul 
părăseşte provincia Iudeea şi hotărăşte să meargă în Galileea, însoţit de 
ucenicii Săi. Drumul cel mai scurt, folosit adesea de pelerinii care veneau 
din Galileea la Ierusalim, trecea prin Samaria, fiind preferabil în faţa 
opţiunii de a ocoli, destul de mult şi într-o căldură insuportabilă, prin 
provincia Pereea. Cetatea Sihar în care ajunge Iisus (v. 5) a fost identificată 
cu localitatea modernă Askar, aflată în proximitatea Sihemului, unde se află 
până astăzi „fântâna lui Iacob” (v. 6).32 În literatura biblică, fântâna, situată 
în cadrul ostil al deşertului, apare adesea ca un simbol al vieţii, dar şi al 
instituţiilor religioase israelite (Legea, Templul, Ierusalimul etc.), aici fiind 
pusă în legătură directă cu Patriarhul Iacob, ai cărui fii (iudeii) beau din ea.33 
                         
31 Cf. C.K. BARRETT, The Acts of the Apostles, ICC, vol. 1, Edinburgh, 1994, p. 389-418. 
Vezi şi DANIEL MARGUERAT, Actes 8: Faire tomber le puissant et relever l’humble, în 
Early Christians Voices: Essays in Honor of F. Bovon (Biblical Interpretations series 66), 
Brill, Boston, 2003, p. 119-130.  
32 Cetatea Sihar nu este menţionată în Vechiul Testament, însă apare în Talmud cu numele 
de Suchar sau Sichar. Se pare că termenul „sihar” ar însemna „beţie”, o deformare 
peiorativă dată de iudei numelui cetăţii Sichem (i.e. „umăr”) – cf. DANIEL ROPS, La vie 
quotidienne en Palestine au temps de Jesus, Hachette, Paris, 1961, p. 53. 
33 În Vechiul Testament, fântâna/ puţul, ca izvor de apă şi deci sursă a vieţii este adesea 
spaţiul privilegiat al „întâlnirilor romantice”: într-un astfel de loc îşi întâlnesc consoartele 
Isaac (Facere 24), Iacob (Facere 29) şi Moise (Ieşire 2, 15-22). De asemenea, cartea 
Cântarea Cântărilor compară frumuseţea miresei cu binefacerile unei fântâni (4, 15), iar 
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 Afirmaţia „iudeii nu au amestec cu samarinenii” (v. 9b), rostită de 
femeia samarineancă, poate fi înţeleasă ca „iudeii nu folosesc împreună cu 
samarinenii” şi face referire la starea de permanentă necurăţie rituală a 
samarinenilor în viziunea iudeilor, ceea ce ar fi împiedicat folosirea în 
comun a unui vas de băut.34 Răspunsurile Mântuitorului se înscriu în 
teologia Evangheliei a IV-a şi descoperă câteva adevăruri esenţiale, în 
lumina cărora mesajul evanghelic va deveni mai limpede: „apa vie” (gr. 
hydōr zōn) este harul Duhului Sfânt şi cuvântul lui Hristos; cei cinci bărbaţi 
ai femeii sunt cele cinci feluri de divinităţi păgâne la care se închina 
populaţia mixtă a Samariei (cf. IV Regi 17, 30-31), la care se adaugă 
Dumnezeul lui Israel (cf. IV Regi 17, 32); epoca mesianică aduce cu sine o 
schimbare radicală a cultului adus lui Dumnezeu, care nu mai este legat de 
un loc anume , ci are o dimensiune universală, fiind „în Duh şi în adevăr” 
(vv. 23-24). Există aşadar o corespondenţă de ordin ontologic între cultul 
dorit de Dumnezeu şi însăşi fiinţa Divinităţii. Aceasta va putea să ia fiinţă 
din clipa în care omul va redeveni copil al Tatălui ceresc, stare harică la care 
Duhul îl va înălţa.35 

Cerinţa Mântuitorului adresată femeii samarinence care se apropie 
de fântână, un loc consacrat şi revelator, „Dă-Mi să beau!” (v. 7), ilustrează, 
după părerea Sfinţilor Părinţi, chenoza Sa, umilirea de bună voie a Fiului. 
Un imn din Perioada Penticostarului este destul de sugestiv în acest sens: 
„Cela ce acoperă pământul cu nori a cerut apă de la samarineancă. Cela ce 
Se poartă pe heruvimi a vorbit cu o femeie păcătoasă”.36 De asemenea, aşa 
cum observa Sfântul Chiril al Alexandriei, expresia „noi ne închinăm” (v. 
22), dezvăluie încă unul din momentele chenozei, Fiul situându-Se printre 
ceilalţi închinători ai Tatălui. Cel ce este deofiinţă cu Tatăl S-a pogorât la 
ascultarea de bună voie şi la smerenie.37 
                                                               
cartea Pildele lui Solomon, vorbind despre fidelitatea faţă de soţie, spune: „Bea apă din 
puţul tău şi din pârâiaşele care curg din izvorul tău” (5, 15) – cf. J.-L. SKA, Jésus et la 
samaritaine (Jn  4). Utilité de l’Ancien Testament, în „Nouvelle Revue Théologique”, 
(1996), nr. 118/5, p. 641-652.   
34 Cf. DAVID DAUBE, Jesus and the Samaritan Woman: the Meaning of sugxráomai, în 
„Journal of Biblical Literature”, (1950), nr. LXIX, p. 137-147. 
35 „Adresându-i-se acestei femei neînvăţate şi dezvăluindu-i taine atât de mari, Mântuitorul 
a voit poate să sublinieze că ceea ce era esenţial în învăţătura Sa putea şi trebuia să fie 
împărtăşit oricărui om, chiar străin de tradiţia veterotestamentară şi împovărat de păcate. El 
S-a situat în acel moment în faţa unei făpturi dispreţuite din multiple pricini – era 
păcătoasă, era samarineancă, era femeie -, încercând să-i deschidă ochii minţii spre a arăta 
că omul cel mai nepregătit putea totuşi să primească vestea cea bună” – NATALIA 
MANOILESCU DINU, Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii, Ed. 
Bizantină, Bucureşti, 2004, p. 164.  
36 Penticostarul, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1912, p. 189. 
37 „Dar spune noi în chip drept şi sigur, ca unul ce e pus între robi din pricina umanităţii şi e 
numărat între cei ce se închină, sau între iudei, din pricina ţării” - SFÂNTUL CHIRIL AL 
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 Punctul culminant al relatării îl constituie mărturisirea de credinţă a 
samarinenilor, graţie cuvântului femeii care se întâlnise cu Iisus: „Credem 
nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este 
cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii” (v. 42). Cu o astfel de afirmaţie, 
samarinenii se reabilitează şi chiar îi devansează pe ucenici, care adesea 
dovedesc dificultăţi în a înţelege mesajul lui Hristos. Mărturisirea 
locuitorilor acestui sat din regiunea Samaria marchează o nouă etapă în 
recunoaşterea lui Hristos şi în afirmarea universalismului mântuirii. Ceea ce 
este frapant la aceşti „străini”, dispreţuiţi de evrei, este faptul că ei nu 
aşteaptă minuni sau semne pentru a crede în Hristos, ci prezenţa Sa şi felul 
în care le vorbeşte despre tainele mesianice sunt suficiente pentru a-L 
recunoaşte drept Mesia.38 Aici, în Samaria, Mântuitorul Hristos afirmă deci, 
pentru prima dată, împreună lucrarea Sa cu Duhul, Se descoperă ca Mesia, 
Fiul Tatălui, şi arată că în perioada pnevmatică ce se deschide odată cu 
Pogorârea Duhului Sfânt, care va urma proslăvirii Sale, omul Îi va aduce lui 
Dumnezeu un cult corespunzător, potrivit naturii spirituale a divinităţii şi 
darului ce i se va încredinţa.39  
 
Abstract: Samaria and Samaritans within the New Testament Writings   
Samaria and Samaritans are mentioned only within four of the New 
Testament writings: the Gospel of Matthew, the Gospel of John and the two 
books of Luke - the Gospel and the Acts. The Gospel of Mark contains no 
mention of Samaritans or Samaria. In Matthew, Jesus tells His disciples to 
avoid Gentile or Samaritan city. By the contrary, in Luke, the best known 
reference to the Samaritans is the Parable of the Good Samaritan. In the 
same book, Jesus heals ten lepers, of whom only one returned to praise God, 
and he was a Samaritan. A Samaritan village rejects a request from 
messengers travelling ahead of Jesus for hospitality, because the villagers 
did not want to facilitate a pilgrimage to Jerusalem, a practice which they 
saw as a violation of the Law of Moses. In Acts, Christ tells His apostles 
that they would receive power when the Holy Spirit comes upon them, and 
that they would be his witnesses in “Jerusalem, and in all Judaea, and in 
Samaria, and unto the uttermost part of the earth” (1, 8). In John, Jesus asks 
a Samaritan woman of Sychar for water from Jacob’s Well. Thereafter many 
of the Samaritans from her town become followers of Jesus. This woman 
considered herself and her people to be Israelites, descendants of Jacob. In 
                                                               
ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în col. PSB, vol.  41, 
Traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, p. 222.  
38 Pr. Prof. Dr. VASILE MIHOC, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere şi comentariu, 
Volumul I, Ed. Teofania, Sibiu, 2003, p. 106-107. 
39 N. MANOILESCU DINU, op. cit., p. 165. 
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the same writing, Jesus is accused of being a Samaritan and being demon-
possessed. He denies having a demon, but makes no comment on the 
Samaritan accusation. The rest of the New Testament makes no specific 
mention of Samaria or Samaritans. Nevertheless, the Samaritans benefit of a 
positive treatment in the New Testament, as an opening gate of the Gentiles 
to the grace of Lord and to the gift of salvation. 
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Gheorghe Pârşcoveanu, Iordache Pleşoianu şi  

cantorul craiovean Traian Ionescu,  
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Ca şi alte mari oraşe ale ţării, în perioada comunistă, numeroşi slujitori ai 
altarului, dar şi civili, au suferit rigorile închisorilor comuniste. Amintim 
numai din Craiova pe preoţii Sebastian Chilea, Dumitru Bălaşa şi 
Constantin Begu de la Catedrala Mitropolitană „Sf. Dumitru”, Aurel 
Bazilescu de la Biserica „Sf. Arhangheli”, Dumitru Cinciu de la Biserica 
„Mântuleasa”, Grigore Mihalache de la Biserica „Sf. Nicolae” Craioviţa, 
Victor Lungănoiu de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Oota, 
Nicolae Bolboceanu de la Biserica „Sf. Treime”, Alexandru Şterfenitu de la 
Biserica „Sf. Nicolae” Ungureni, Vasile Ionescu de la Biserica „Sf. 
Gheorghe Nou”, Ştefan Stănilă de la Biserica „Postelnicu Fir” (parohia 
Bordei),  Dumitru Morega de la Biserica „Toţi Sfinţii” Brânduşa, Gheorghe 
Corlăţeanu de la Biserica „Ziua Crucii”, Ion Dovăncescu de la Biserica „Sf. 
Ioan Hera”.  

În continuarea demersului nostru mai vechi, ne-am propus să redăm 
sintetic biografia unor cunoscuţi şi apreciaţi preoţi craioveni, care au trecut 
prin închisori şi lagăre de muncă, numai pentru vina de a fi fost „profund 
mistici”, aşa cum erau caracterizaţi preoţii cu o moralitate şi credinţă 
remarcabile, calităţi recunoscute nu numai în Craiova şi Oltenia, dar şi în 
alte colţuri ale ţării. Regimul totalitar comunist urmărea metodic distrugerea 
elitelor bisericii noastre în vederea aşa zisei creări a „omului nou”, lipsit de 
credinţă şi adept al urii de clasă, în contrapondere cu iubirea creştină, 
propovăduită, în cazul nostru de preoţii Constantin N. Pârăianu, Gheorghe 
Pârşcoveanu şi Iordache Pleşoianu. La aceştia am adăugat şi pe Traian 
Ionescu, membru al „Oastei Domnului”, vestit pentru credinţa sa, la fel ca şi 
alţi numeroşi confraţi ai săi, şi care în plus au suferit şi în spitalele de 

                         
1 Cercetător la Institutul de Istorie a Totalitarismului Bucureşti şi la Institutul de Ştiinţe 
Politice şi Relaţii Internaţionale Bucureşti. 
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psihiatrie, atribuindu-le vicii inacceptabile în cazul unui adevărat ascet 
ortodox.  

  
I.  Constantin N. Pârăianu  (1902-1975) 
S-a născut în ziua de 13 septembrie 1902 în satul Nenciuleşti, comuna 
Crăpăturile, Vâlcea (părinţi Nicolae şi Ana). A absolvit Seminarul teologic 
„Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, promoţia 1923. După căsătoria cu 
învăţătoarea Aurelia Marinescu din Murgaş - Dolj, au rezultat trei fiice 
(Lucia, Maria şi Niculina). 

Constantin Pârăianu a fost hirotonit preot la 30 decembrie 1924,2 iar 
la 1 ianuarie 1925 a fost numit paroh în comuna natală a soţiei. Parohia era 
alcătuită din satele Murgaş, Picături şi Gaia, avea două biserici şi era situată 
la 20 km nord de Craiova pe şoseaua Craiova-Şimnic-Murgaş-Bălceşti-
Râmnicu Vâlcea.3 Ulterior în anul 1933 a devenit licenţiat în teologie. 

Om de mare cultură, părintele Constantin Pârăianu a urmat şi 
Facultatea de filosofie din Bucureşti fiind elevul favorit al lui Nae Ionescu, 
cursurile de filologie clasică-promoţia 1931 şi s-a remarcat printr-o serie de 
studii care au apărut în „Revista Clasică” din Craiova patronată de Nicolae 
I. Herescu, preşedinte al Uniunii scriitorilor în perioada interbelică. Părintele 
Constantin Pârăianu a scris şi în revista „Favonius”, dar şi în reviste de 
folclor ca „Izvoraşul” din Bistriţa-Mehedinţi. De asemenea a scris în revista 
„Renaşterea” a Episcopiei Râmnicului Noul Severin şi apoi a Mitropoliei 
Olteniei, Râmnicului şi Severinului. Astfel, revista consemna că părintele C. 
Pârâianu în anul 1926 la Murgaş a ţinut 17 şezători religioase, a cununat 
patru perechi concubini, a adus la ortodoxism o serie de adventişti.4 

În anii 1928-1929 la Murgaşu - Dolj, părintele Constantin Pârăianu 
în fiecare duminică şi joi după amiază organiza şezători religioase şi cântări 
bisericeşti, şedinţe publice, lecţii de catehizare. Părintele Pârăianu era 
preocupat permanent de găsirea unor mijloace eficace printr-o activitate 
misionară intensă în combaterea prozelitismului practicat de cultele 
neoprotestante, în special cultul adventist (a răspândit 20 exemplare din 
Biblie şi 20 exemplare din Noul Testament, a intensificat munca de ridicare 
a nivelului spiritual al credincioşilor prin Sfânta Împărtăşanie).5 În 

                         
2 Arhiva Arhiepiscopiei Râmnicului, dos. nr. 2038, preot Constantin Pârăianu. 
3 Vieaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei, Tipografia Sf. 
Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Craiova, 1941, p. 261-261, nr. 139, 
parohia Murgaş-Dolj. 
4 Vezi Rev. „Renaşterea”, VI, nr. 1, ian. 1927, p. 29 şi 31. 
5 Activitatea misionară. Extras de pe darea de seamă asupra activităţii misionare a 
preotului C. Pârăianu din parohia Murgaş în combaterea adventiştilor, „Renaşterea”, VII, 
nr. 1, ian., 1928, p. 27-28; C. PÂRĂIANU, Dare de seamă. Despre activitatea 
subsemnatului în combaterea Adventiştilor, IBIDEM, p. 31-32. 
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conferinţele ţinute combătea viciile care bântuiau lumea satelor. Astfel la 19 
ianuarie 1930 la căminul cultural din Şimnicul de Sus - Dolj a susţinut o 
conferinţă în care a arătat ce urmări are excesul consumului de băuturi 
alcoolice.6  

De asemenea, a strâns bani prin colecte publice pentru Sfântul Mir, 
pentru Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Giurgiţa-Cioromela, Biserica 
„Maica Precesta” din Suteşti şi Biserica ortodoxă din Cerdac-Slănicul 
Moldovei; distribuia exemplare din Noul Testament şi materiale contra 
propagandei adventiste.7  

Părintele Constantin Pârăianu a fost un bun gospodar, căci în anul 
1935 cu ajutorul enoriaşilor repară biserica parohială cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, monument istoric, fapt pentru care a fost decorat cu 
ordinul „Coroana României” pentru civili, în grad de cavaler. În anul 1934 a 
început în satul Gaia construirea altei biserici.8 La Murgaşi în 1936 a reparat 
biserica parohială.9 Totodată a ridicat o casă parohială, a înzestrat bisericile 
cu mobilier, a înfiinţat un cor, o bibliotecă parohială şi căminul cultural 
„Tudor Vladimirescu”. La cămin a ţinut conferinţe despre sfinţii români 
printre care Ştefan cel Mare şi Constantin Brâncoveanu. Pentru meritele sale 
a primit rangul onorific de iconom stavrofor, a fost conducătorul Centrului 
parohial Murgaşi, compus din parohiile Murgaşi, Motoci, Balota I, Balota 
II, Bulzeşti.10  

După documentele timpului ar fi fost şef de cuib legionar intitulat 
„Îngerii verzi” în anii 1938-1940.11 În anii şcolari 1942/43 şi 1943/44 a 
predat limba latină şi greacă la Institutul etatizat de Fete „Urziceanu” din 
Craiova. 

În anul 1941 s-a transferat la parohia Hagi Enuşi din Craiova.12 
Duminică 28 decembrie 1941 a fost instalat ca paroh aici în locul preotului 
Romulus Săvulescu, care trecuse la cele veşnice. La instalare au participat 
preoţii Elefterie Marinescu, protoiereu şi Gheorghe Dumitrescu de la 
Biserica „Sf. Gheorghe Vechi”. Cuvinte de laudă a adus şi cunoscutul 
enoriaş, avocat şi epitrop, Nicolae Popilian.13  
                         
6 Comitetele Culturale şi Sfaturi Moralizatoare, “Renaşterea”, VI, nr. 1, ian, 1927, p. 29-30; 
Urmările beţiei, în Rev. „Renaşterea”, IX, nr. 7-8, iul.-aug., 1930, p. 258-263. 
7 CONSTANTIN PÂRĂIANU, Extras din darea de seamă din parohia Murgaşu-Dolj de la 
octombrie 1928 la 29 sept. 1929, în Rev. „Renaşterea”, Craiova, IX, nr. 7-8, 1930, p. 291-292. 
8 AL. FIRESCU, I. PĂTULARU, op.cit., p. 190. 
9 ILIE I. TIŢA, IOZEFINA TIŢA, Doljanul Murgaşi pe valul vremurilor valahe, Ed. MJM, 
Craiova, 2009, p. 206. 
10 Vieaţa bisericească … , p. 24, nr. 25. 
11Arhiva Arhiepiscopiei Râmnicului, dos. nr. 2038, preot Constantin Pârăianu. 
12 Vieaţa bisericească … , p. 150, nr. 4, parohia Hagi Enuşi. 
13 Instalarea preotului C. Pârăianu ca paroh al Bisericii Hagi Enuşi din Craiova, în Rev. 
„Renaşterea”, XXI, nr. 1, ian. 1942, pp. 62-63. 
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În cadrul parohiei sprijinea pe bătrâni, cultiva calitatea, căuta să ajute 
pe cei în nevoie şi avea o deosebită grijă pentru educarea tineretului şi 
copiilor.14 Ca semn de preţuire mitropolitul Firmilian l-a cooptat ca membru 
al Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei. În calitate de secretar 
întocmea situaţiile statistice pentru Arhiepiscopia Craiovei.  

Părintele Constantin Pârăianu împreună cu părintele Theodor 
Popescu de la parohia Bordei (Biserica Postelnicu Fir) şi părintele Ion 
Dovăncescu de la parohia Gherceşti au fost delegaţi la conducerea centrului 
misionar Gherceştii Noi. Ei erau în fruntea mişcării religioase „Oastea 
Domnului” şi a organizaţiei muncitoreşti „Muncă şi Lumină”.15 

La 19 iulie 1952 a fost reţinut administrativ şi internat într-o colonie 
de muncă.16 După eliberare în anul 1954 a fost încadrat la parohia 
Andreeşti-Gorj.17  

Părintele Constantin Pârăianu a fost arestat din nou la 18 decembrie 
1957 şi condamnat la 4 ani închisoare într-un lot cu mai mulţi membri ai 
organizaţiei „Oastea Domnului”. Ulterior la apel a fost achitat şi pus în 
libertate la 15 iunie 1958.  

La 26 iunie 1959 până la 23 mai 1960 a fost din nou arestat pentru 
aşa-zisa activitate legionară (de care s-a delimitat public de nenumărate ori). 
După ce s-a constatat nevinovăţia sa chiar de către organele comuniste, care 
foloseau ca metodă acuzarea tuturor celor de mare credinţă, inducând în 
eroare opinia publică din ţară şi mai ales de peste hotare. Pe parcursul 
detenţiei a trecut şi pe la Periprava în Deltă, unde a lucrat în cadrul brigăzii 
de preoţi olteni la tăierea stufului din zona braţului Dunării-Chilia.18  

După eliberare în 1960 a fost numit preot la Biserica „Sf. Nicolae 
Dorobănţia” din Craiova de unde la 1 septembrie 1962 s-a pensionat şi a plecat 
din Craiova la Bucureşti unde locuiau două din fiicele sale (avea domiciliu pe 
str. Dumitru Ţugurelu, nr. 46-50, bloc 12, scara B, et. 3, ap. 56).19  

În anul 1975 părintele Constantin Pârăianu a trecut la cele veşnice. 

                         
14 IBIDEM. 
15 Pr. MARIN NEAMŢU, Din Transnistria dezrobită, în Rev. „Renaşterea”, XXI, nr. 7-8, 
iul.-aug., 1942, p. 457. 
16 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, dos. nr. 260, parohia „Sf. Dumitru” Târgu Jiu.  
17 IBIDEM, dos. nr. 246, parohia Andreeşti-Gorj. 
18 ANA-MARIA RĂDULESCU, Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Studiu 
preliminar,  III, în Rev. „Mitropolia Olteniei”, Nr. 9-12/2004, p. 150, nr. 145. La Paul 
Caravia, Vergiliu Constantinescu, Flori Stănescu, Biserica întemniţată în România, 1944-1989, 
Institutul Naţional pentru studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998,  p. 326; VASILE 
MANEA, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. 
„Patmos”, Bucureşti, 2001, p. 191, unde eronat apare cu numele de Părăianu şi decedat la 
Periprava, la fel la CICERONE IONIŢOIU, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, 
întemniţaţi, ucişi. Dicţionar, Ed. „Maşina de scris”, Bucureşti,  2006,  P-Q, p. 137. 
19 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, dos. nr. 62, parohia „Sf. Nicolae Dorobănţia”, Craiova. 
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Documente 
1. 1955. Fişe personală a pr. Const. Pârăianu întocmită de 
împuternicitul D.C. pentru Craiova 
Ministerul Cultelor  
Oraşul Craiova 1955  

Fişe Personală 
Asupra preotului Pârăianu C-tin de la parohia Hagi Enuş din oraşul 

Craiova.  
Este născut în anul 1902 - 13 sept. în comuna Nenciuleşti Raionul Olteţu 
Reg. Craiova. El a posedat împreună cu soţia 8,50 ha teren arabil şi 2 ha 
pădure în prezent pământul lui cedat statului. Părinţii lui au fost agricultori 
au posedat 5 ha teren arabil şi 2 ha pădure care leau(sic) cedat statului. Tatăl 
acestuia a fost învăţător, în prezent pensionar, a posedat 30 ha teren arabil în 
prezent a cedat statului, soţia lui este învăţătoare la şcoala Nr. 7 elementară 
din oraşul Craiova. Are 3 copii la Bucureşti. Preotul Pârăianu C-tin înainte 
de 23 August 1944 a făcut politică legionară, după 23 August 1944 nu 
sa(sic) observat cu atitudini duşmănoase faţă de regimul nostru sa(sic) 
ocupat de biserică este foarte mistic şi tolerează Oastea Domnului. Este 
membru în Consiliu(sic) Eparhial. În concluzie preotul Pârăianu Constantin 
este un element duşmănos şi omul mitropolitului Firmilian, în momentu(sic) 
de faţă nu face greutăţi regimului şi în muncile de folos obştesc. Este supus 
organelor locale şi împuternicit. 
   ss/ indescifrabil 
Arhiva Arhiepiscopiei Craiovei, fond Departamentul Cultelor, dos. personal 
clerical 1958-1964, nenumerotat, original ms.  
 
2. Martie 1958. Caracterizarea pr. Const. Pârăianu întocmită de 
împuternicitul D.C. pentru Craiova, Grigore Gherghinoiu.  
 
Centru Craiova                             Cu tuş negru: Pensionat pe 1. sept. 1962.  
Inspector Gherghinoiu Grig.                 ss/ indescifrabil 
martie 1958 
                                        Caracterizare: 

Preot Pîrăianu Constantin parohia Hagi Enuşi oraşu(sic) Craiova. 
Preotul Pîrăianu Const. de la parohia Hagi Enuşi din oraşul Craiova - 

născut la 13 septembrie 1902 în comuna Nenciuleşti raionul Olteţu reg. 
Craiova. 

Este licenţiat în teologie şi Litere. 
A fost hirotonit ca preot la 1 ianuarie 1925 la parohia Murgaş raionul 

Amaradia reg. Craiova. 
Preotul Pârăianu Const. - în prezent este arestat şi condamnat 4 ani 

pentru activitate în cadrul asociaţiei Oastea Domnului - care cu alţi legionari 
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au constituit un grup subversiv. Odată cu el a mai fost condamnat şi pr. 
Frumuşeanu la 8 ani şi 14 membrii ai Oastei Domnului. 

După cum reiese şi din caracterizările anterioare pr. Pârăianu C. a 
fost negativ  - şi cu toate acestea a fost menţinut deputat eparhial şi încurajat 
în activitatea sa duşmănoasă mistic - legionară. 

S-au făcut intervenţii de către Mitropolitul Firmilian să fie scăpat la 
recurs. 

Acesta nu mai poate fi tolerat în Craiova unde s-ar face personagii 
pozitive de dragoste de mitropolit. 
                             Împuternicit Grigore Gherghinoiu 
Arhiva Arhiepiscopiei Craiovei, fond Departamentul Cultelor, dos. personal 
clerical 1958-1964, nenumerotat 
 
3. 10 februarie 1962, Craiova. Fişă personală întocmită de pr. Părăianu 
Constantin de la biserica „Sf. Nicolae – Dorobănţia” din Craiova. 
                                           FIŞE  PERSONALĂ 

I.Salariatul 
1. Numele şi prenumele salariatului Părăianu Constantin. 
2. Locul şi data naşterii  Comuna Nenciuleşti - Olteţu, 1902 
septembrie 13. 
3. Domiciliul actual  Craiova, str. Al. Odobescu (fostă Sf. Nicolae) 
nr. 1. 
4. Funcţia  Preot la biserica parohiei Sf. Nicolae Dorobănţia. 
5. Studii Licenţiat în Teologie şi Litere. 
6. Data numirii (pentru preoţi şi data hirotonisirii) Hirotonit la 30 
decembrie 1924 şi numit preot paroh al parohiei Murgaşi, raionul 
Olteţu pe 1 ianuarie 1925. 
7. Funcţii deţinute înainte de numire, atât în ierarhia bisericească, cât 
şi în alte sectoare de activitate. În anii şcolari 1942/43 şi 1943/44 am 
predat limba latină şi elina la Institutul etatizat de Fete „Urziceanu” 
din Craiova. 
8. Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, văduv prin deces sau divorţ, 
celibatar) Căsătorit. Serviciul militar. Anexa 1 
9. Numele şi vârsta copiilor 1) Lucia Părăianu, de 36 ani, Proiectant 
la I.P.T.Tc. Bucureşti, domiciliată în str. Zambilelor 43, raion 1 Mai, 
Bucureşti, necăsătorită, 2) Maria Ciufu, de 34 ani, Medic la 
Dispensarul Cooperativelor Meşteşugăreşti, domiciliată în Craiova, 
Câmpia Islaz, nr. 105, căsătorită, 3) Niculina Bratoşin, de 30 ani, 
Chimist la Comitetul Geologic Bucureşti, domiciliul str. Profesor 
Ion Bogdan nr. 15, raionul Stalin, Bucureşti, căsătorită. 
10. Averea personală a salariatului (în trecut şi în prezent). Împreună 
cu soţia am avut în Murgaşi: 8 ha şi 60 ari teren arabil, pădure, curte, 
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grădină şi o casă, grajd magazie, iar în Craiova un loc de casă de 355 
m.p. În prezent mai avem în Murgaşi o casă cu 2 camere, grajd, 
magazie,10 ari curte şi 25 ari grădină . Anexa 2. 
11. Apartenenţa politică (înainte şi după 23 august). Înainte n-am 
făcut politică militantă. După 23 august am fost înscris în P.N.P. Am 
activat în organizaţii de masă: Comitetul de luptă pentru apărarea 
păcii, în Sindicatul Culte Craiova, în Căminele Culturale Vasile 
Roaită şi Popa Şapcă. Sunt membru al Crucii Roşii. 
12. Decoraţii române şi străine Coroana României, în gradul de 
cavaler - pentru renovarea bisericii din Murgaşi, care e monument 
istoric.  
13. Ce limbi străine cunoaşte (scris şi vorbit sau numai vorbit). Nici 
una în mod deplin. 
14. Dacă a suferit vreo detenţie şi pentru ce. Am fost reţinut de la 18 
dec. 1957 până la 15 iunie 1958, învinuit de complicitate cu org. 
relig. interzisă „Oastea Domnului”, dar am fost achitat. Am fost din 
nou reţinut de la 26 iunie 1959 până la 23 mai 1960, pentru activitate 
legionară, fiind eliberat după ce s-a constatat nevinovăţia mea. 
15. Dacă are rude în străinătate  Nu am rude în străinătate. 

II. Părinţii  salariatului 
16.Numele părinţilor  Nicolae şi Ana Părăianu, ambii decedaţi. 
17. Ocupaţia de bază a părinţilor: agricultori. 
18.Averea părinţilor în trecut şi în prezent. 1 casă şi grădină de circa 
0,50 ha şi 18 ha teren arabil, fâneţe, degradat . În 1953 au cedat 
satului tot terenul, rămânând cu casa, curtea, grădina, în suprafaţă de 
0,50 ha. În 1961, tatăl meu a intrat în colectiv cu casa şi grădina. La 
decesul său, 3 dec. 1961, era colectivist.  
19. Apartenenţa politică (înainte şi după 23 august). În trecut n-a 
făcut politică militantă. După 23 August, fără partid. 
20. Dacă a suferit vreo  detenţiune şi pentru ce anume. Tatăl meu a 
suferit o detenţiune de 3 luni pentru sabotaj economic. 

III. Soţia sau soţul salariatului 
21. Numele şi prenumele (pentru soţie cel dinainte de căsătorie). 
Părăianu Aurelia născută Marinescu. 
22. Ocupaţia. Pensionară. 
23. Apartenenţa politică (înainte şi după 23 august). În trecut n-a 
făcut politică. „A fost înscrisă în P.S.D. şi în P.M.R. Sindicalistă”. E 
membră în Crucea Roşie. 
24. Dacă are rude în străinătate şi unde anume. Nu are. 
25. Dacă a suferit vreo detenţie şi pentru ce anume. Nu e cazul. 

IV. Părinţii soţiei sau soţului salariatului 
26. Numele şi prenumele. Marinescu Constantin şi Elena. 
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27. Domiciliu actual str. Ştefan cel Mare nr. 12 Craiova. 
28. Ocupaţia. Pensionar tatăl, mama casnică. 
29. Apartenenţa politică (înainte şi după 23 august). Tatăl soţiei a 
fost membru în P.N.L. – Tătărăscu, apoi în F.D.P.   
30. Averea în trecut şi în prezent. În trecut au avut moştenire circa 
30 ha arabil şi circa 10 ha păşune degradat, pădure şi gospodărie – 
pentru 5 copii. Abandonat şi cedat Sfatului Popular al comunei 
Murgaşi ca lot zootehnic, în 1951. În prezent posedă un loc în strada 
Ştefan cel Mare  nr. 12, Craiova, în suprafaţă de 250 m.p. 
31. Dacă a suferit vreo detenţiune şi pentru ce anume. N-au suferit 
nici o detenţiune.   

V. Fraţi ai salariatului 
32. Numele şi prenumele Pârăianu Nicolae. 
33. Domiciliul actual Bucureşti, str. Gheorghe Şerban nr. 10 raionul 
1 Mai. 
34. Ocupaţia. Avocat pledant în Colegiul de Avocaţi al Regiunii 
Bucureşti 
35. Apartenenţa politică (înainte şi după 23 august). N-a făcut 
politică în trecut. După 23 august, fără partid. Lector în învăţământul 
Profesional. 
36. Dacă are rude în străinătate şu unde anume. Nu este cazul. 
37. Dacă a suferit vreo detenţiune şi pentru ce anume. N-a suferit 
nici o detenţiune. 
                        VI. Fraţi ai soţului sau soţiei salariatului. 
38. Numele şi prenumele. 1) Voican Aneta 
      2) Marinescu Mircea 
      3) Marinescu Traian 
39. Domiciliul actual. 1) Comuna Murgaşi, raionul Olteţu. 
      2) Craiova, str. Doctor Bagdazar, nr. 3. 
      3) Craiova, str. Alex. I. Cuza, nr. 134. 
40. Ocupaţia. 1) Pensionară. 
      2) În Colegiul  Avocaţilor Craiova este avocat pledant. 
      3) Contabil la Centrofarm. 
41. Apartenenţa politică (înainte şi după 23 august). 1) n-a făcut 
politică, după 23 august fără partid. 
      2) N-a făcut politică în trecut, după 23 august, fără partid. În 
1959 a fost în U.R.S.S. ca excursionist prin O.N.T. Carpaţi. 
      3) N-a făcut politică înainte, după 23 august fără partid. 
Sindicalist. 
42. Dacă are rude în străinătate şi unde anume. N-au rude în 
străinătate. 
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43. Dacă a suferit vreo detenţiune şi pentru ce anume. Nici unul din 
ei n-a suferit vreo detenţiune.  
                     Data 10 februarie 1962            Semnătura Preot C. 
Părăianu 

Arhiva Arhiepiscopiei Craiovei, fond Departamentul Cultelor, dos. personal 
clerical 1958-1964, nenumerotat, original ms.  

Opera 
Urmările beţiei, în rev. „Renaşterea”, IX, nr. 7-8, iul.-aug., 1930, pp. 258-263. 
Copie de pe darea de seamă asupra activităţii parohiale din parohia Murgaşiu-Dolj de la 
octombrie 1930 până la 27 septembrie 1931, în „Renaşterea”, XI, nr. 5, mai., 1932, pp. 216-219. 
Din activitatea parohială, în „Renaşterea”, XII, nr. 6, iun., 1933, pp. 286-289. 
 
II.  Pr. Gheorghe Pârşcoveanu (1885-1973)  
S-a născut la 1 decembrie 1885 în comuna romanaţeană Ianca, azi jud. Olt. 
Viitorul preot a urmat Seminarul Central din Bucureşti şi apoi s-a înscris la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti. 

Conform diplomei 5971 din 4.12.1910 devenea licenţiat în teologie 
al Facultăţii din Bucureşti, iar la 27 februarie 1911 era hirotonit diacon pe 
seama Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul” Grecescu din Tr. Severin. Ulterior a 
fost hirotonit şi preot la 10 nov. 1912 de către episcopul Râmnicului 
Ghenadie Georgescu, iar de la 1 februarie 1912 (cu salariul de la stat de la 
28 octombrie) a devenit slujitor al bisericii de veche tradiţie din Craiova, 
„Maica Domnului” - Oota (decizia nr. 4637/3 dec. 1912). De două ori a avut 
o contribuţie remarcabilă în repararea bisericii monument istoric în anii 
1914 şi 1930. Atunci în 1930 sub coordonarea arhitectului Iancu 
Athanasescu (25 ianuarie 1894 - 9 februarie 1980), şef serviciu tehnic din 
partea Comisiei Monumentelor Istorice a Regiunii Oltenia în anii 1927-1944, 
a fost restaurată pictura lui Costache Petrescu de către preotul Constantin 
Bârneanu de la biserica „Toţi Sfinţii” - Băşica din Craiova şi pictorul Jean 
Lişteveanu. Tot atunci s-a făcut tâmpla de stejar sculptat în atelierele 
Miertoiu - Goga, iar icoanele tâmplei au fost executate de preotul pictor 
Constantin Bârneanu, a fost pridvorul deschis mai mult, s-a înlocuit 
pardoseala de lemn cu una de mozaic, s-au redus ferestrele, s-au 
confecţionat uşi la intrare şi altar, stranele şi iconostasul şi s-au descoperit 
trei morminte distincte.20 Resfinţirea bisericii a fost făcută de către 
episcopul Râmnicului Noul Severin, Vartolomeu Stănescu, în ziua de 25 
septembrie 1931, fiind preot paroh, iconom Gheorghe Pârşcoveanu.21 

                         
20 Pr. DUMITRU BUZATU, Biserica Oota din Craiova, în MO, Nr. 10-12/1962, p. 643. 
21 Pr. asis. dr. PETRE SPERLEA, Vartolomeu Stănescu episcop al Râmnicului Noului 
Severin (1921-1938), Editura Basilica, Bucureşti, 2014, p. 190, unde eronat afirmă că era 
preot paroh Grigore Pârşcoveanu în loc de Gheorghe Pârşcoveanu. 
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Acelaşi vrednic gospodar în anul 1923 a terminat construcţia casei 
parohiale cu 6 camere şi dependinţe care era începută din 1913-1914 şi 
întreruptă de Primul Război Mondial,22 În iulie 1938 părintele Gh. 
Pârşcoveanu în calitate de delegat al Patriarhiei a încheiat cu ing. Gustav 
Zink din Bucureşti un contract pentru repararea bisericii, lucrare încheiată în 
1939. Atunci s-a turnat din beton fundaţia, socul şi scheletul corpului 
clădirii. La 9 februarie 1940 lucrarea a fost complet oprită.23 După 
cutremurul din noiembrie 1940 a reparat clopotniţa de zid, şi ea monument 
de arhitectură. Pentru aceste lucrări părintele Gheorghe Pârşcoveanu a strâns 
sume importante de bani de la enoriaşi şi donatori.  

Părintele Gh. Pârşcoveanu a fost ales ca membru al delegaţiei 
preoţilor olteni la Congresul Asociaţiei generale a preoţilor ţinut la 
Bucureşti în zilele de 30, 31 octombrie şi 1 noiembrie 1923. Din delegaţie 
mai făceau parte preoţi cunoscuţi ca: Dumitru Preoţescu, Anghel 
Pârvănescu, Elefterie Marinescu, Constantin Zamfirescu, Gheorghe I. Ghia, 
Grigore Popescu-Breasta, Nicolae Cruceru Budele-Săscioara, D. Petrescu-
Stoina, Sabin Popescu-Cernăteşti, Dolj.24   

În perioadele 16 august 1921 - 29 martie 1925 şi 19 ianuarie 1931 - 
16 martie 1939, părintele Gheorghe Pârşcoveanu a fost protoiereu al 
oraşului Craiova, calitate care i-a permis să desfăşoare o rodnică activitate în 
domeniul social şi cultural. Astfel a avut un rol major în redactarea şi 
difuzarea revistei eparhiale „Renaşterea”, precum şi a numeroase broşuri 
menite să cultive sentimentul religios în sânul poporului de rând. În 
programul şi itinerarul de şedinţe al „Renaşterii” părintele Gheorghe 
Pârşcoveanu era prezent cu regularitate. Spre exemplu, la 16 februarie 1930 
a susţinut conferinţa intitulată „Viaţa societăţii privită la lumina 
Evangheliei”.25 De altfel, pentru activitatea sa bogată regele Carol I i-a 
acordat la 27.08.1913 medalia Răsplata muncii pentru biserică (Decret 
Regal 5490/27 aug. 1913). Deoarece a avut un rol important pentru 
participarea ca sanitar în timpul Primului Război Mondial şi în dezvoltarea 
reţelei sanitare nu numai în Craiova, ci şi în întreaga Oltenie, conform 
brevetului 9405 din 8.03.1939 a fost distins cu medalia Crucea Meritului 
Sanitar clasa I. El figura şi în tabloul preoţilor mobilizaţi din Craiova în 
Primul Război Mondial alături de preoţii craioveni Dumitru Lungulescu, 
Constantin Zamfirescu şi Luchian Iliescu.26 O perioadă de timp a fost şi 

                         
22 Anuarul Epscopiei Râmnicului Noul Severin 1921-1925, Râmnicu Vâlcea, p. 329;  
Vieaţa bisericească … , p. 154, nr. 7, Parohia „Maica Domnului” Oota. 
23 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, Fond Departamentul Cultelor, dos. anii 1969-1973.  
24 Asociaţia generală a preoţilor, „Renaşterea”, II, nr. 10, nov., 1923, p. 329-330. 
25 SJAN Dolj, Fond Societatea „Renaşterea”, dos. nr. 49/1930, f. 1. 
26 Anuar 1921-1925, p. 706. 
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vicepreşedinte al societăţii „Renaşterea”, pentru meritele sale primind 
gradul onorific de iconom.  

Părintele iconom Gh. Pârşcoveanu, în calitate de protoiereu al 
judeţului Dolj la 17 august 1933 semnează alături de alţi preoţi - Dumitru 
Cinciu, Grigore Mihalache, V. Popilian, Gh. Dumitrescu-Bistriţa, P. 
Cernăianu din Turnu Severin, M. Firănescu din Afumaţi, George Pascu, Ion 
Marin (n.n. viitorul patriaeh Justinian), Directorul Seminarului din Râmnicu 
Vâlcea, iconom Gh. Doară, iconom Paraschiv Drăghici, pr. prof. Victor 
Marghescu, paroh „Sf. Arhangheli”, protoiereu Dumitru Petrescu biserica 
„Sf. Gheorghe Nou”, diacon C. Vulcănescu de la biserica Madona Dudu, 
icon. Alex. Enculescu, pr. Iorgu Firulescu, pr. Florea Tudoran, ierodiacon 
Teofil Niculescu, pr. Anastase Brădişteanu de la biserica „Sf. Ilie”, Vasile 
Runcanu de la Frăteşti, pr. D.C. Popescu, pr. C. Ionescu de la biserica 
Obedeanu, N. Ancuţa, Florea Mihăescu, I. Sachelarie de la Turnu Severin, 
Mircea Popescu de la Pârşani. Placa comemorativă menţiona ca preşedinte 
pe C. Stănică - Orodel, Dolj, vicepreşedinte T. Ştefănescu Vişina Veche - 
Romanaţi, Gh. Popescu - Câineni, Vâlcea, Pompiliu Taşcău - Tg. Jiu, I. 
Bălăceanu - Strehaia, Meh., Dem. Popescu - Terpeziţa, Dolj. Membri C. 
Popescu Traian - Meh., Florea Tudorănescu - Caracal, Vasile Runcanu - 
Frăteşti, Gorj, I. Matina - Râmnicu Vâlcea. Cenzori Iorgu Firulescu - Cornu, 
Dolj, Haralambie Popescu - Burila Mică, Meh., H. Popescu - Pătulele, 
Meh.27 În anii 1942-1945 a fost membru al Comitetului Central al Societăţii 
„Renaşterea”.28 

În timpul păstoririi eparhiei de către episcopul Vartolomeu Stănescu 
şi apoi de către mitropolitul Olteniei Nifor Criveanu, părintele Gheorghe 
Părşcoveanu a fost membru al Adunării Eparhiale (1913 - post 1945). În 
calitate de protoiereu a fost reprezentantul Doljului la instalarea în ziua de 
duminică 13 noiembrie 1938 a episcopului locotenent Irineu Mihălcescu, 
viitorul mitropolit al Moldovei, la catedrala episcopală „Sf. Nicolae” din 
Râmnicu Vâlcea de către episcopul Argeşului Grigore  Leu.29 

Mitropolitul Nifon Criveanu în ziua de 28.07.1944 l-a hirotesit cu 
rangul onorific de iconom stavrofor.  

Părintele Gheorghe Pârşcoveanu a fost director şi profesor al Şcolii 
de cântăreţi bisericeşti din Craiova, numit la 1 ianuarie 1923, apoi în calitate 
de protoiereu al judeţului Dolj alături de părintele Gh. Ghia de la biserica Sf. 
Treime – profesor la Liceul „Carol I”, iconom Dumitru Preoţescu de la 
biserica „Sf. Nicolae Belivacă” a făcut parte din Comitetul şcolar al 
                         
27 Vezi Rev. „Renaşterea”, XXV, nr. 7-12, iul.-dec., 1946, p. 180. 
28 IBIDEM, p. 187.  
29 Pr. DUMITRU CINCIU, Cronica internă. Instalarea P.S. Episcop Irineu Mihălcescu la 
Episcopia Râmnicului Noului Severin, în Rev. “Renaşterea”, XVII, nr. 11-12, nov.-dec., 
1938, p. 442-443. 
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seminarului „Sf. Grigore Decapolitul”.30 Deoarece în cuprinsul parohiei 
vecine era Şcoala primară de băieţi „Petrache Trişcu” părintele Gheorghe 
Pârşcoveanu şi Marin Gronea de la biserica „Sf. Ioan Hera” conduceau prin 
rotaţie pe elevi la slujbele religioase, de asemenea organizau şezători 
culturale religioase unde li se prezentau diferite subiecte legate de viaţa lu 
Iisus Hristos. În vederea susţinerii acestor şezători, copiii învăţau diferite 
cântece religioase şi colinde.31   

Gheorghe Pârşcoveanu a avut multiple preocupări pentru ajutorarea 
celor în nevoinţă. Astfel, a înfiinţat şi a fost preşedinte prin anii 1931-1935 
al Băncii Populare „Sprijinul” Craiova, bancă care a salvat de la sărăcie şi 
foame numeroşi craioveni şi ţărani din Dolj şi chiar din afara judeţului.32 

La Maglavit, ca urmare a minunilor din 1935, în 1938 s-a ales un 
Comitet al Fundaţiei Maglavit alcătuit din Petrache Lupu - preşedinte de 
onoare, preşedintele activ stareţul mănăstirii, reprezentantul Sfântului Sinod, 
reprezentantul Epitropiei „Madona Dudu”, medicul de la circă şi primarul 
comunei. Delegat al Sfântului Sinod a fost numit părintele Gheorghe 
Pârşcoveanu, iar din partea Epitropiei „Madona Dudu”, epitropul I. 
Constantinescu.33  

După instaurarea regimului comunist, părintele Gheorghe 
Pârşcoveanu a dat dovadă de mult curaj. Astfel la discuţiile purtate în ziua 
de 17 iunie 1948 în cadrul Adunării Eparhiale a luat cuvântul şi a cerut să se 
respecte autoritatea parohilor, a arătat că este împotriva înlocuirii din 
parohiat pentru motive de vârstă şi pe baza unor simple anchete 
administrative.34 De aceea şi pentru alte motive a fost chemat de mai multe 
ori la sediul Securităţii din Craiova şi anchetat, iar în cele din urmă arestat şi 
reţinut administrativ în anii 1949-1950. După eliberarea din detenţie a 
revenit la parohie unde a slujit cu vrednicie până în la 1 martie 1968 când a 
fost pensionat, dar a slujit permanent ca preot îmbisericit până în ultimele 
zile ale existenţei sale lumeşti. În anul 1957 împreună cu preoţii Pantelimon 
Barbu şi Victor Lungănoiu, slujitori la aceiaşi parohie, au restaurat din nou 
biserica (pictura a fost spălată în vara anului 1957 de preotul Ion Ilioniu) 
care a fost resfinţită la 10 noiembrie 1957 de către mitropolitul Firmilian. 
Cu această ocazie mitropolitul Firmilian îi face portretul: „dacă preotul este 
omul lui Dumnezeu, dacă îşi cinsteşte haina, dacă ştie să cerceteze sufletele 

                         
30 Eparhia Râmnicului Noului Severin, Anuar pe anii 1921-1925. Întocmit de P.S. 
Episcop Vartolomeu cu colaborarea personalului, Tipografiile Române Unite S.A., Buc., 
1894, p. 673. 
31 VALENTIN BEREZOVSCHI, Şcoala primară de băieţi „Petrache Trişcu” (1890-2000), 
Ed. „Alma”, Craiova, 2003, pp. 56-57. 
32 „Renaşterea”, XIV, nr. 2, febr., 1935, p. 78-79. 
33 Vezi şi „Monitorul Oficial”, nr. 193/1938. 
34 Vezi Buletinul Arhiepiscopiei Craiovei, I, nr. 6-7, iun.-iul., 1948, p. 26. 
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încredinţate, dacă este organul Sfântului Duh, prin care se receiază lucrurile 
cereşti peste credincioşi, atunci preotul este aşezat la o lucrare fără pereche. 
Iată de ce atunci când avem în faţă chipuri de preoţi ca ale preotului 
Pârşcoveanu cu o lucrare practicată timp de 45 de ani, sântem îndreptăţiţi să 
le privim nu ca pe o pictură ce reprezintă chipuri din alte vremi, ci ca pe o 
icoană vie”.35 

Pentru meritele sale mitropolitul Firmilian l-a hirotesit „protoiereu 
onorific”.  

Părintele Gheorghe Pârşcoveanu a fost în atenţia Securităţii şi a D.C. 
în permanenţă. Astfel într-o sinteză a manifestărilor din 1967 împuternicitul 
Ilie Vasile menţiona: „Subliniem că în ziua de 26 decembrie 1967 preotul 
Pârşcoveanu Gheorghe de la parohia Oota din oraşul Craiova, vorbind după 
terminarea serviciului religios despre „necredinţa în Dumnezeu” a denaturat 
rolul său, trecând la calomnii şi insulte la adresa statului nostru. 
Împuternicitul regional i-a ridicat referatul (care data din 25 decembrie 
1919) şi împreună cu un raport special a fost înaintat Departamentului 
Cultelor, cu propuneri corespunzătoare”.36 

În ziua de 4 martie 1973 a trecut la cele veşnice şi a fost 
înmormântat la cimitirul Ungureni din Craiova. Cu această ocazie 
personalitatea sa a fost evocată de pr. consilier Ioan Iordache, pr. protoierei 
Şt. Jianu şi Tudor Popescu.37  

 
Documente: 
1. 27 dec. 1967. Craiova. Informare asupra manifestărilor religioase 
ocazionate de sărbătorirea religioasă „Crăciunul” ce a avut loc pe la 
cultul ortodox între 25-27 dec. 1967 – Extras, întocmită de 
împuternicitul regional D.C. Ilie Vasile 
 „Conform planului în această zi am asistat la predica ţinută de preotul 
Pârşcoveanu Gheorghe de la parohia Oota, Craiova, preotul paroh Nicolae 
Nicolae în acel moment lipsea din biserică. Am rămas foarte surprins când 
preotul Pârşcoveanu Gheorghe predicând despre „necredinţa în dumnezeu” 
în rândul credincioşilor actualizând-o la societatea noastră de azi, a început 
să facă aprecieri nereale în sensul că la noi ar fi o societate a necredinţei, 
unde domneşte specula, imoralitatea, necinstea, unde zilnic se fac crime, iar 

                         
35 Pr. ION IONESCU, Sfinţiri de biserici. Biserica parohială Oota din oraşul Craiova, în 
MO, Nr. 11-12/1957, p. 800. 
36 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, Fond Departamentul Cultelor, dos. ordine şi instrucţiuni 
1964-1967. 
37 IBIDEM, dos. nr. 1131, parohia Oota, Craiova; ANA-MARIA RĂDULESCU, Clerici 
ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Olt, Ed. „Aius”, Craiova, 2006, p. 181-182, cu 
precizarea că a decedat în 1973 nu în 1975, cum apare din greşeală de editare; Cronicar, Pr. 
Ic. Stavr. Gheorghe Pârşcoveanu,  în MO, Nr. 3-4/1973, p. 359. 
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ziarele sunt pline de astfel de fapte, unde bisericile se dărâmă.... etc., etc. 
După multă insistenţă am venit am venit să-i iau preotului Pârşcoveanu 
Gheorghe această predică cu un caracter pur duşmănos, pe care o avea scrisă 
şi nu mică mi-a fost mirarea când pe aceasta figura data de 25 decembrie 
1919 şi al cărei conţinut, preotul îl citea ca aparţinând societăţii noastre. 
Deoarece acest caz prezintă importanţă mai deosebită vom raporta într-un 
raport aparte în care se vor face şi propuneri corespunzătoare”.38  
 
III. Pr. Iordache Pleşoianu (1914-1992)  
Unul dintre cei mai cunoscuţi preoţi craioveni de la mijlocul secolului trecut 
a fost părintele Iordache Pleşoianu. Născut în ziua de 29 iulie 1914 în 
comuna Pleşoiu-Dolj, într-o familie de ţărani, care au plecat la Craiova ca 
muncitori la Fabrica de mezeluri „Horn” şi apoi la atelierul de lumânări al 
Arhiepiscopiei Craiovei, fost absolvent al şcolii primare „Obedeanu” din 
Craiova, iar în anul 1933 al Colegiului Naţional „Carol I”. Iordache 
Pleşoianu şi-a continuat studiile la Facultatea de Teologie din Bucureşti pe 
care a absolvit-o în anul 1938 cu calificativul „cum laudae”, cu lucrarea 
„Opera de caritate a Bisericii Ortodoxe ca expresiune clasică a activităţii 
misionare”. În facultate a fost coleg de an cu pr. prof. dr. Ene Branişte, 
preoţii craioveni Ion Iordache de la Biserica „Madona Dudu” şi Ion M. 
Stoian de la Catedrala Mitropolitană „Sf. Dumitru” şi alte biserici craiovene 
(Sf. Nicolae Dorobănţia, Brânduşa, Sf. Apostoli, Mântuleasa), fost protopop 
al Craiovei.   

Iordache Pleşoianu s-a căsătorit cu Maria Frâncu, iar la 9 septembrie 
1939 a fost hirotonit de către patriarhul Nicodim ca preot la Biserica „Sf. 
Ştefan” din Stăneşti-Vlaşca. Împreună cu enoriaşii săi au construit acolo o 
biserică nouă şi o casă parohială.  

De la 1 ianuarie 1943 s-a mutat la Cernele, lângă Craiova, unde a 
restaurat şi resfinţit biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 
la îndemnul mitropolitului Olteniei - Nifon Criveanu. Târnosirea bisericii a 
fost făcută la 14 decembrie 1944 de către mitropolitul Nifon, deoarece 
fusese jefuită şi pângărită de răufăcători (n.n. era vorba de trupele sovietice, 
căci în apropiere se afla un lagăr de prizonieri). La 1 noiembrie 1944 
părintele Iordache Pleşoianu era numit inspector conferenţiar cu ora la 
organizaţiunea „Muncă şi Lumină”.39 

Din anul 1946 s-a mutat în Craiova, parohia Craioviţa II, parohie 
lipsită de biserică. La 26 iulie 1948 a pus temelia viitoarei biserici cu 
aprobarea dr. Petru Groza pe terenul donat de Ana şi Nicolae Corneliu şi D. 

                         
38 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, Fond Departamentul Cultelor, dos. ordine şi instrucţiuni 
1964-1967. 
39 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei , Fond personal Arhiepiscopia Craiovei, dos. II, f. 216. 
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Oprescu. Aici a construit o biserică nouă într-un cartier muncitoresc cu 
ajutorul credincioşilor şi rudelor sale, deşi materialele se procurau greu şi 
colecta nu era permisă de autorităţile comuniste. În aceiaşi perioadă a tipărit 
la editura „Mitropoliei Olteniei” două interesante lucrări intitulate „Predici” 
şi „Pe căi greşite”.40  

În ziua de 8 noiembrie 1950 a avut loc sfinţirea Bisericii Craioviţa II 
din Bariera Brestii, cu hramul „Sfinţii Mucenici Ştefan şi Corneliu” de 
mitropolitul Firmilian, care l-a ridicat la rangul de iconom „pentru munca şi 
străduinţa de care aţi dat deplină dovadă în construcţia noii biserici 
parohiale”.41  

În parohie a împrejmuit cimitirul şi a ridicat două fântâni publice, 
fapt pentru care a intrat în atenţia organelor de securitate, căci tocmai atunci 
se construia viitoarea şcoală generală nr.16 şi se considera că deschiderea sa 
a fost amânată datorită acestor motive. 

La 26 ianuarie 1948 părintele Iordache Pleşoianu împreună cu soţia 
sa, Maria sunt trimişi în judecată de Instanţa de sabotaj a Tribunalului Dolj 
pentru tulburarea paşnică în folosinţă a chiriaşului Alexandru Romanţov, dar 
sunt achitaţi pentru netemeinicia acuzaţiilor aduse, aşa cum rezultă din 
sentinţa corecţională nr. 64.42  

În noaptea zilei de 26 iunie 1959, în preajma praznicului Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel, părintele Iordache Pleşoianu a fost arestat de 
organele de securitate şi anchetat pentru aşa-zise activităţi subversive la 
sediul Securităţii din strada Câmpia Islaz, ca urmare a unor „denunţuri 
dovedite neîntemeiate mai târziu, pornite de la un informator nedemn” care 
considera că va reveni ca preot la Stăneşti-Vlaşca, aşa cum sublinia părintele 
Iordache într-un memoriu adresat conducerii Mitropoliei Olteniei. După 
circa o lună de anchete interminabile soldate cu maltratări fizice şi morale, 
părintele Iordache Pleşoianu a fost transferat la Periprava în cadrul 
formaţiunii 0830, unde s-a întâlnit cu alţi preoţi craioveni: Dumitru Cinciu, 
Alexandru Şterfenitu, Victor Lungănoiu. Aici a participat la tăierea stufului, 
la lucrarea unui terasament de cale ferată, suferind nesfârşite umilinţe. 
Datorită faptului că zile întregi sta în apa rece, sănătatea i-a fost profund 
zdruncinată, ulterior ajungând în situaţia de a-i fi amputat un picior 
(diagnostic arterită gravă şi malformaţii ale membrelor inferioare). O parte 
din detenţie a executat-o şi în Bălţile Brăilei. „Port pe trupul meu amintirea 
suferinţelor îndurate la Periprava (Deltă) şi în Bălţile Brăilei”, nota mai 
târziu, cu amărăciune, părintele Iordache Pleşoianu.  

                         
40 IBIDEM, dos. nr. 1129, Capela Sineasca – Craiova. 
41IBIDEM, dos. nr. 210, parohia Vârvor – Dolj; Repere spirituale româneşti. Un dicţionar 
al personalităţilor din Dolj, Ed. „Aius”, Craiova, 2005, p. 264.  
42 SJAN Dolj, Fond Tribunal Dolj, Instanţa de sabotaj, dos. nr. 11/1947, f. 580. 
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La 26 iunie 1962 a fost eliberat din închisoare şi a aflat că familia 
trecuse prin momente dramatice.43 

În vara anului 1962, după eliberarea din detenţie, a devenit preot 
paroh al bisericii Sălcuţa-Dolj. Aici a continuat lucrările de construcţie a 
unei biserici, a reparat clopotniţa şi împrejmuirea curţii bisericii. 

La 1 septembrie 1964 s-a transferat la parohia Vârvor-Dolj unde a 
reparat biserica, clopotniţa şi împrejmuirea sfântului lăcaş. Tot aici a adus 
de la adventişti la dreapta credinţă 10 persoane prin puterea exemplului 
său.44 

După multe nevoinţe a ajuns şi în Craiova la 1 septembrie 1966, ca 
paroh la Capela Cimitirului Sineasca (ridicată în anii 1905-1911 de Eliza 
Alexandrescu din Craiova, iar la 23 aprilie 1933 donată Primăriei Craiovei 
de către moştenitori, rămânând loc de odihnă veşnică pentru familia 
acesteia, printre care fostul primar I. B. Georgescu, gen. Gh. Georgescu şi 
exegetul brâncuşian V.G. Paleolog), căreia i-a închinat o monografie care a 
văzut lumina tiparului în revista „Mitropolia Olteniei”.45 Cunoscutul 
profesor craiovean C.D. Fortunescu nota despre acesta într-o carte de onoare 
păstrată de familie: „În cariera mea de profesor al colegiului local în care am 
avut zeci de generaţii de şcolari de tot felul şi care s-au distins în societate 
ca intelectuali.... mă găsesc în faţa unui caz cum nu mai ştiu altu în istoria 
Craiovei noastre că de peste 150 de ani nu a mai fost nimeni să se fi 
învrednicit a fi zidit dintru început din temelie până la crucea de pe pronaos 
o biserică nouă, căci bisericile „Sf. Dumitru”, „Sf. Troiţă” şi „Maica 
Precesta din Dud” au fost numai rezidite. Preotul Iordache Pleşoianu a zidit 
una nouă într-o veche mahala a oraşului şi aceasta în zilele noastre cu 
umilinţă, răbdătoare stăruinţă şi chiar cu osteneala unor mâini trudite de biet 
om. Iar omul acesta se întâmplă să fie un vechi şcolar al meu de la colegiu, 
preot care slujeşte în ultima vreme, mutat de la parohia sa din Craiova 
îndepărtat la 20 km, iar în Craiova era soţia sa preoteasă slujind la alţii 
pentru o pâine şi amândoi întreţinând un copil la studii universitare, eminent 
student, bieţi oameni având în casă un tată bătrân şi neputincios. 30 nov. 
                         
43 Mărturii ale fiului său din interviul cu muzeograful Toma Rădulescu în vara anului 2004. 
Despre anii de detenţie sumar şi cu unele erori – că ar fi decedat la Periprava în 1961 vezi: 
OCTAVIAN ROSKE (coord.), Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar 
biografic, P, Institutul Naţional pentru studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2007, p. 232. Cu 
date corecte vezi PAUL CARAVIA, VERGILIU CONSTANTINESCU, FLORI 
STĂNESCU, op.cit., varianta engleză, p. 306; VASILE MANEA, op.cit., p. 199; 
CICERONE IONIŢOIU, op.cit., P-Q, p. 279;  
44 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, dos. nr. 210, parohia Vârvor – Dolj, vezi autobiografia 
din 1964. 
45 Pr. IORDACHE PLEŞOIANU, Date privind capela „Sfânta Maria” din cimitirul 
Sineasca, din Craiova, în MO, Nr. 10-12/1979, p. 763-764; IBIDEM, Cimitirele – vechi 
locuri de sălăşluire a memoriei inimii – Sineasca, în MO, Nr. 3/1987, p. 88-114. 
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1964. C.D. Fortunescu”. Nicolae Rusănescu, unul din artizanii unirii 
Transilvaniei cu România, descendent dintr-o veche familie de boieri din 
Romanaţi, nota şi el în aceiaşi carte din care cităm: „Astfel prin grijea şi 
stăruinţa Dumneavoastră s-au înălţat biserici la Stăneşti Vlaşca, în Craiova 
la Bariera Brestii, aţi continuat şi definitivat Biserica din Sălcuţa Dolj. Trei 
biserici şi trei parohii unde aţi servit dovedeşte o frumoasă şi frumoasă 
activitate. Nicolae Şt. Rusănescu”.  

La 1 august 1976, datorită suferinţelor, a fost nevoit să se pensioneze 
anticipat. Atunci a avut loc un ceremonial deosebit la care au vorbit preotul 
Constantin Begu şi Nicolae Rusănescu, fost secretar al Consiliului Naţional 
Român din Paris între anii 1918-1919, cunoscut pentru aportul său la 
făurirea României Mari. Profesorul Ion Piscati nota la 8 aug. 1976 despre 
părintele Iordache Pleşoianu: „blând, bun, dezinteresat, obiectiv şi demn”.46 
La 3 ianuarie 1979 datorită arteritei căpătate în timpul detenţiei la Spitalul 
Regional Craiova i s-a amputat un picior.47 

Deşi invalid, după pensionare a continuat să slujească în bisericile 
Craiovei. Fire generoasă, a dăruit bibliotecii Arhiepiscopiei Craiovei 
Mineiul lunii septembrie, editat la Râmnic în 1780,48 iar fiul său în memoria 
tatălui a donat documente şi Evanghelia tipărită la Buda în 1812. Scriitorul 
şi secretarul literar al Teatrului Naţional din Craiova, regretatul Alexandru 
Toma Firescu, nota la 25 ian. 1983: „Distinsului părinte şi veritabilului 
cărturar Iordache Pleşoianu un modest semn de preţuire şi recunoştinţă 
pentru exemplara osârdie şi misiunea căreia i s-a dedicat total şi pentru 
meritul excepţional de ctitor al atâtor făptuiri de bine în slujba oamenilor şi 
a acestei vetre de spiritualitate”.49 Tot atunci mitropolitul Olteniei, Nestor 
Vornicescu, nota: „Nestor, Mitropolitul Olteniei, vă oferă şi vă roagă să 
primiţi acest volum în semn de deosebită cinstire şi profundă 
consideraţie!”.50 

La 21 decembrie 1992 a trecut la cele veşnice şi a fost înmormântat 
în cimitirul Sineasca din Craiova. 

Opera: Biserica română şi acţiunea ei caritabilă, în rev. 
„Renaşterea”, XXII, nr. 10, oct., 1943, pp. 522-525. 

Pe căi greşite (10.000 ex.), recenzie.51 

                         
46 Arhiva personală a familiei Pr. Iordache Pleşoianu – Craiova. 
47 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, dos. nr. 1129, Capela Sineasca din Craiova. 
48 AURELIA FLORESCU, Tezaur carte românească Veche 1557-1830, Ed. Aius, Craiova, 
2000, p. 231, nr. 623. 
49 Arhiva personală a familiei pr. Iordache Pleşoianu – Craiova. 
50 IBIDEM. 
51 Vezi: Lucrarea ta fă-o deplin-la 5 ani de mitropolit 1 ianuarie 1940 - 1 ianuarie 1945, 
în, Rev. „Renaşterea”, XXIV, nr. 1-3 (număr festiv), ian.-mart., 1945, p. 20. 
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Date privind capela „Sfânta Maria” din cimitirul Sineasca, din 
Craiova, în „M.O.”, nr. 10-12, 1979, pp. 763-764. 

Cimitirele - vechi locuri de sălăşluire a memoriei inimii - Sineasca, 
„M.O.”, XL, nr. 3, 1988, pp. 88-114.  
 
IV. Ionescu Traian 
Din nefericire până la elaborarea acestui studiu datele referitoare la Traian 
Ionescu, locuitor al Craiovei şi cântăreţ onorific la mai multe biserici 
craiovene între care amintim bisericile: Madona Dudu, Sf. Arhangheli, cu 
predilecţie la Hagi Enuşi am avut date confuze şi în parte irelevante. De 
aceea ne-am propus mai ales să redăm o serie de documente din care rezultă 
fără putinţă de tăgadă că slujitorii şi credincioşii ortodocşi au fost supuşi 
unor presiuni psihice şi morale şi în „epoca Nicolae Ceauşescu”. Metodele 
sunt mai rafinate: zvonurile calomnioase din vechia tradiţie a Securităţii, 
folosirea spitalelor de psihiatrie în cazul unor persoane normale, amenzi 
penale foarte mari pentru aşa zise întâlniri care încalcă legea, o reţea intensă 
şi numeroasă de persoane implicate în urmărirea activităţii ceas cu ceas a lui 
Traian Ionescu şi a colegilor săi, care prin credinţa lor manifestă în timpul 
slujbelor şi prin cântările lor atrăgeau un număr mare de credincioşi, în 
special din rândul tineretului.  

În anul 1970 ca urmare a suferinţelor îndurate în închisorile 
comuniste era internat la Sanatoriul T.B.C. Leamna - Dolj. Raportul 
împuternicitului judeţului Dolj, Ilie Vasile, nr. 406 din 31 martie 1970 
preciza: „din discuţiile purtate cu secretarul organizaţiei de bază P.C.R. – dr. 
Tudor, a rezultat că numitul Ionescu Traian a început să vorbească în rândul 
pacienţilor că el a fost închis pentru credinţă şapte ani de zile. De asemenea  
încerca să le citească rugăciuni din diferite cărţi pe care le avea asupra sa. 
Sâmbătă am fost eu acolo, iar duminică Ionescu Traian a fost la biserică la 
Craiova”.52 Într-o informare din 1973 a împuternicitului D.C. pentru Dolj se 
arăta: „Astfel recent organele de stat au arestat conducătorii acestei grupări 
care pe ziua de miercuri 16 iunie îi vor demasca în mod public în sala 
Miliţiei din Craiova”.53 
 

                         
52 Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, Fond Departamentul Cultelor, dos. 64/1970, Rapoarte 
de activitate şi informare pe anii 1969-1970, raportul nr. 406 din 31 mart. 1970. 
53 IBIDEM, dos. 10/1973 – Informaţii şi rapoarte, nenumerotat. 
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Documente  
1. 14 iulie 1969. Informare adresată Departamentului Cultelor de către 
Ilie Vasile, împuternicitul jud. Dolj, în legătură cu activitatea „Oastei 
domnului”.  
Departamentul Cultelor, împuternicitul principal al judeţului Dolj, Ilie 
Vasile 
Nr. 777, din 14 iulie 1969 
                                     I N F O R M A R E 

   Privind unele aspecte, în legătură cu gruparea religioasă „oastea 
Domnului”. Supraveghind în continuare activitatea grupării religioase 
„oastea Domnului” din Craiova, am reţinut ca mai deosebit următoarele: 

Traian Ionescu şeful acestei grupări popularizează în rândul 
credincioşilor „oastei Domnului”, că a fost „sfinţit” de patru „sfinţi” 
nevăzuţi, ca arhimandrit. În urma acestui zvon confirmat de Traian Ionescu, 
cum că ar fi fost sfinţit arhimandrit, toţi credincioşii îl consideră preotul şi 
şeful grupării. Întreaga grupare a „oastei Domnului”, este strâns în jurul 
numiţilor Traian Ionescu şi Berlin Ion la biserica Sf. Arhangheli din 
municipiul Craiova. Preotul paroh Ciobanu Vsevolod întreţine bune 
raporturi atât cu Traian Ionescu cât şi cu întreaga grupare. Numitul Traian 
Ionescu „binecuvântează pe credincioşi”, „sfinţeşte pomenile” etc. Deci 
desfăşoară o activitate intensă pe linia grupării „oastei Domnului”. Din 
discuţiile cu preotul paroh Ciobanu Vsevolod am mai reţinut faptul că, 
numitul Berlin Ioan cât şi Ionescu Traian pleacă din Craiova prin diferite 
localităţi din ţară unde se reîntorc după o săptămână, două. În localităţile pe 
unde aceştia se deplasează desfăşoară o activitate intensă pe linia grupării 
„oastei Domnului”.  

În continuare ne vom preocupa mai îndeaproape de supravegherea 
activităţii grupării religioase „oastea Domnului” .şi în special de numitul 
Traian Ionescu care întreţine ideea că a fost hirotonit „arhimandrit de „îngeri 
nevăzuţi”. 

Împ. Principal Judeţean, Ilie Vasile. 
Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, fond Departamentul Cultelor, dos. rapoarte 
şi referate 1969 vol.II. 
 
2.30 iulie 1969. Informare adresată Departamentului Cultelor de împ. 
Ilie Vasile cu privire la unele aspecte de la biserica „Madona Dudu” din 
Craiova.  
Departamentul Cultelor împuternicitul principal al judeţului Dolj Ilie Vasile 
      Nr. 841 din 30 iulie 1969 
                                             I N F O R M A R E 

Privind desfăşurarea serviciului religios şi aspectele constatate la 
biserica Madona Dudu din oraşul Craiova. 
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În ziua de 27 iulie a.c., ca şi în zilele de 29 iunie şi de 20 iulie a.c., 
supraveghind desfăşurarea serviciilor religioase şi a afluenţei credincioşilor 
la această biserică am constatat următoarele: 

La serviciile religioase din aceste zile participarea a fost numeroasă 
între 140-160 de credincioşi dintre care 60-70 de bărbaţi şi restul femei de 
toate vârstele. Pe lângă credincioşii de mai sus, la biserica Madona Dudu în 
general iau parte la serviciile religioase şi mai mulţi copii de cât la celelalte 
biserici din oraş. 

Participarea numeroasă a credincioşilor se datoreşte faptului că 
preotul Neamţu Marin cât şi preotul Iordache Ioan, consilierul administrativ 
de la Mitropolia Olteniei, ce funcţionează la această biserică depun un zel 
deosebit în special pe linia atrageii credincioşilor fostei grupări „oastea 
Domnului”. Credincioşii vin la biserică atraşi fiind  de gruparea „oastea 
Domnului”, precum şi de fastul serviciului religios. Din rândul grupării 
„oastei Domnului” şi alţi credincioşi, preotul a format un cor de circa 35-40 
de persoane în majoritate femei casnice sau salariate (din rândul cărora am 
cunoscut două profesoare şi trei salariate de la OCL). Pentru a da un fast şi 
mai deosebit serviciului religios preotul Neamţu Marin foloseşte la oficierea 
serviciilor religioase câte un copil îmbrăcat în veşminte preoţeşti 
(confecţionate special pentru copii). 

Acest copil îmbrăcat în veşminte alături de preot care iese cu 
lumânarea aprinsă în mână la ieşirea cu „darurile” citeşte „tatăl nostru şi 
crezul” în mijlocul bisericii. 

În legătură cu folosirea copiilor la biserica Madona Dudu am mai 
discutat cu mitropolitul Firmilian care şi a însuşit punctul nostru de vedere 
precizând că-l va chema pe preot şi-l va îndemna să renunţe la această 
practică. 

Pe viitor vom supraveghea îndeaproape şi vom analiza cauza 
afluenţei credincioşilor la această biserică, manifestările şi activitatea 
grupării „oastei Domnului”, precum şi faptul că această biserică este foarte 
mult vizitată  de turişti străini cu care preotul întreţine lungi discuţii şi 
relaţii. 

Toate aspectele constatate vor fi analizate, vom lua măsuri ce cad în 
competenţa noastră şi vom informa Departamentul Cultelor. 

Împ. Principal judeţean, Ilie Vasile  
Arhiva Arhiepiscopiei  Craiovei, fond Departamentul Cultelor, dos. rapoarte 
şi referate, vol.II/1969.  
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3.21 aprilie 1981 Craiova. Raport al inspectorului principal Iulian 
Diaconescu cu privire la sărbătorile pascale din anul 1981 în Craiova 
adresat conducerii Departamentului Cultelor 
                            DEPARTAMENTUL CULTELOR INSPECTOR 
PRINCIPAL DE SPECIALITATE PENTRU JUDEŢUL  D O L J  
                    Nr. 75 din 21 aprilie 1981 
                                     R A P O R T  S I N T E Z Ă 

Privind felul în care a fost pregătit şi desfăşurat sărbătorirea Paştelui 
la cultul ortodox din judeţul Dolj. 

În săptămâna de la 11-20 aprilie la cultul ortodox, de pe raza 
judeţului Dolj, activitatea religioasă a fost înviorată în comparaţie cu alte 
perioade din an şi aceasta prilejuită de pregătirea şi sărbătorirea Paştelui. 

Din timp permanenţa Consiliului eparhial, a luat măsuri ca toate 
parohiile vacante să fie asigurate cu preoţi. În acest scop, preoţii care slujesc 
doi la o biserică unul dintre ei a fost detaşat pentru a efectua serviciile 
religioase prilejuite de Paşti, la aceste biserici vacante. 

Au fost asigurate parohiile cu material de colportaj, lumânări, vin 
cultic, etc. 

În ziua de 11 aprilie, cu prilejul sărbătoririi Floriilor, la Catedrala 
Mitropolitană din Craiova, a slujit mitropolitul Nestor, cu un sobor de 4 
preoţi şi doi diaconi. Dintre cei patru preoţi, 3 au fost consilieri 
administrativi ai Centului eparhial, care au slujit, deoarece această zi a 
coincis cu împlinirea a 4 ani de la înscăunarea mitropolitului Nestor, în 
funcţie de mitropolit al Olteniei. 

Au participat la serviciul religios circa 300 de credincioşi, de vârste, 
profesii şi îndeletniciri diferite, printre care şi circa 15 studenţi străini, în 
special greci şi arabi.  

Predica despre semnificaţia intrării lui Isus în Ierusalim, când a fost 
întâmpinat de mulţime cu flori. Predica a fost scurtă, dar judicios dozată cu 
aspecte religioase şi patriotice, făcând aplicabilitate la pace, la pacea între 
oameni şi popoare. 

După serviciul religios mitropolitul Nestor a oferit o masă, la care au 
fost invitaţi: consilierii centrului eparhial, o parte din profesorii seminarului 
teologic care au slujit la catedrală, cât şi preoţii pensionari: Teodor Popescu, 
fost protopop la protopopiatul Craiova I, Petrescu Nicolae, fost profesor la 
seminarul teologic, Elefterie Marinescu, fost profesor la seminarul teologic, 
Ioasaf Ganea, fost profesor la seminarul teologic. Nu au fost rostite toasturi, 
nici în timpul mesei şi nici la biserică în afară de predica ţinută nu au mai 
fost alte cuvântări. 

În săptămâna aceasta 11-19 aprilie s-au spovedit la bisericile din 
Craiova circa 1500 credincioşi în special bătrâni, care au postit şi s-au 
împărtăşit. 
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La denia de joi seara când s-au citit cele 12 evanghelii, la bisericile 
supravegheate ca: Postelnicul Fir, Hagi Enuş, Sf. Gheorghe Vechi, Sf. 
Arhangheli din Craiova, au participat circa 400 credincioşi în mare 
majoritate vârsnici. La Postelnicul Fir 80 de credincioşi, la Hagi Enuş 120, 
la Sf. Gheorghe Vechi 150 de credincioşi şi mai puţini la Sf. Arhangheli, 
unde biserica este grav avariată de cutremurul de pământ din 4 martie 1977. 
Pe lângă preoţii slujitori la aceste parohii au mai slujit şi alţi preoţi 
pensionari, cum au fost: Ioan Dovăncescu la biserica Sf. Gheorghe, Elefterie 
Marinescu şi diaconii Bădescu Mircea şi Băbuş Ghe. La biserica Hagi Enuş 
şi Sf.Gheorghe Vechi sânt şi o bună parte din credincioşi adepţi ai oastei 
domnului, în frunte cu Ionescu Traian, care este folosit de către preotul 
Gavrilă Mihail, parohul parohiei Hagi Enuş în biserică pentru aprinderea 
lumânărilor şi alte servicii gospodăreşti din biserică cu scopul de a-l atrage 
de la activitatea ilegală a oastei domnului. De fapt la această biserică, cât şi 
la Sf. Gheorghe Vechi, aceste elemente religioase au atras un număr mai 
mare de credincioşi la aceste biserici. 

În seara zilei de vineri cu prilejul înmormântării (la care s-a citit 
prohodul) am supravegheat serviciul religios la bisericile: Mântuleasa, Sf. 
Ilie, Sf. Mina, Sf. Treime şi Sf. Spiridon de unde am reţinut ca un aspect 
general frecvenţa credincioşilor în aceste biserici a fost mult mai mică în 
comparaţie cu anul trecut datorită timpului nefavorabil, când a plouat, a 
bătut un vânt rece, ţinând în casă atât vârstnici cât şi bătrâni. 

La aceste biserici au fost în medie câte 60-70 de credincioşi. Preoţii 
se căsneau să înjghebeze câteva buchete de credincioşi care să cânte 
prohodul. Aşa de exemplu la biserica Sf. Ilie, preotul pensionar Drăghici 
Teodor, era animatorul celor circa 50 de credincioşi pe care-i antrena în a 
cânta prohodul. La Sf. Spiridon pr. Mircea Popescu şi preotul Romanescu se 
străduiau să antreneze pe cei circa 50 de credincioşi. Mai mulţi credincioşi 
au fost la biserica Mântuleasa unde slujeşte preotul protopop Budin Ilie şi 
Bâlteanu Ion cunoscuţi şi ca buni muzicanţi, prin care atrag credincioşii la 
aceste biserici. În această seară mitropolitul a slujit la Catedrala 
Mitropolitană unde au fost circa 300 de credincioşi, iar episcopul vicar 
Damaschin Severineanul la biserica Madona Dudu, unde au participat circa 
180-200 de credincioşi. În total după un calcul estimativ la cele 34 de 
biserici din Craiova să fi participat maxim 3.500-4.000 de credincioşi în 
această seară. 

Slujba de înviere de sâmbătă spre duminică 17-18 aprilie a început la 
orele 24. Afluenţa credincioşilor în această seară a fost mult mai numeroasă 
în comparaţie cu serile precedente şi aceasta datorită şi încălzirii şi 
îndreptării vremii, după un şir de zile ploioase şi friguroase, timpul îndreptat 
parcă îmbia la plimbare în aer liber. Mulţi tineri erau prin oraş şi se plimbau 
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de la o biserică la alta. Erau în mare parte elevi şi studenţi, în această 
perioadă ei fiind la cursuri la Craiova. 

Apreciem şi măsurile luate de comitetul judeţean U.T.C. care a 
organizat dansuri la discotecile Clubul Electroputere, 7 Noiembrie, Clubul 
Tineretului şi în alte locuri unde au participat mulţi tineri o parte din aceştia 
la orele 24 când s-a început slujba la biserici au plecat de la dans pe străzi şi 
în biserici. Ce e pozitiv că tinerii nu s-au mai lăsat antrenaţi ca până anii 
trecuţi la cântarea în biserică, în special „Cristos a înviat”. 

Pe străzile oraşului peste 6000 de tineri se plimbau şi treceau de la o 
biserică la alta cu lumânările aprinse. În bisericile din Craiova la slujbele 
organizate să fi luat parte circa 4-5000 de tineri dintre care şi studenţi de 
culoare şi chiar greci. Din discuţiile avute cu mai mulţi preoţi scoteau în 
evidenţă că studenţii de origine grecească au fost mai atenţi la slujbă ca 
ceilalţi tineri. O parte din tineri au fost ţigani, care au provocat mare 
dezordine în biserici, dedându-se la acte huliganice, ca furturi de genţi de la 
diferite persoane mai neatente şi tragerea cu petarde de plută şi chiar petarde 
la biserica Sf. Ilie şi chiar la Catedrala Mitropolitană. 

Serviciul religios la Catedrala Mitropolitană a fost efectuat de către 
mitropolitul Nestor ajutat de un sobor de 4 preoţi şi 2 diaconi. Slujba a 
început în biserică de unde mitropolitul a aprins lumânările credincioşilor, 
după care a ieşit în faţa bisericii unde a slujit şi de unde a dat citire şi 
Pastoralei de Paşti pe care el a tipărit-o cu prilejul Paştelui. Numai la 
Catedrala Mitropolitană au participat peste 2000 de credincioşi de vârste şi 
profesii diferite. O mare parte din ei erau antrenaţi la slujbă, dar însă şi mulţi 
în special tinerii erau neatenţi şi făceau mai multă dezordine. După 
terminarea serviciului religios s-au dat paşti, pe la ora 2 tinerii au început să 
se retragă la casele lor, iar pe la ora 5 au început să vină la biserică în special 
vârstnici pentru a primi paşti. 

În ziua de 18 aprilie orele 13, în biserica Madona Dudu din Craiova 
a avut loc slujba religioasă cu prilejul celei de a II-a învieri, la care un 
număr de 10 preoţi şi doi diaconi conduşi de mitropolitul Nestor, susţinuţi şi 
de corul Catedralei au efectuat serviciul religios. S-a citit evanghelia în 10 
limbi de către cei 10 preoţi cât şi mitropolitul Nestor. La serviciul religios au 
participat circa 300 de credincioşi de vârste, preocupări şi profesiuni 
diferite. Ca o remarcă că au venit la biserică şi o parte din intelectuali, mai 
aproape de anii de pensie care până acum se mai abţineau de a veni la 
biserică. Nu s-a predicat în biserică. În ziua de 19 aprilie orele 19 în sala de 
şedinţă din noul pavilion, din cadrul centrului eparhial a avut loc o recepţie 
dată de mitropolitul Nestor cu prilejul Paştelui. Au participat mai mulţi 
preoţi şi credincioşi atât oameni ai muncii din cadrul centrului eparhial, cât 
şi cunoscuţi sau rude ale acestora sau preoţilor, mai mult ca alţi ani de când 
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este mitropolitul Nestor instalat la această mitropolie. Circa 250-300 la 
număr dintre care circa 80 de preoţi şi restul credincioşi. 

Mitropolitul a fost întâmpinat cu corul de preoţi cu „Pre stăpânul....” 
apoi s-a cântat Cristos a înviat de toţi participanţii la această recepţie. Din 
partea preoţilor a vorbit preotul Stoica Haralambie de la parohia Bucovăţ. În 
cuvântul său el a elogiat activitatea mitropolitului, pe plan intern în 
Arhiepiscopie dar şi pe plan extern când a primit diferite încredinţări şi 
delegări din partea Conducerii Biserici Ortodoxe. A arătat apoi sărbătorirea 
unor evenimente istorice din ţara noastră de către întreg poporul nostru şi 
anume: împlinirea a 75 de ani de la răscoala ţăranilor din 1907, Centenarul 
lui Nicolae Titulescu, mare diplomat şi patriot român; împlinirea a 525 de 
ani de la înscăunarea lui Ştefan cel Mare ca domn al Moldovei 

A fost scoasă în evidenţă strădania şi eforturile depuse de 
conducerea noastră de stat în frunte cu tov. Nicolae Ceauşescu, pentru pace, 
bunăstare şi progres social, precum şi înţelegerea între popoare. 

A luat apoi cuvântul preotul Petcu Ioan de la parohia Moţăţăei I care 
a recitat o poezie de al cărei autor a fost intitulată „Cristos a Înviat”. Poezia 
a avut un conţinut religios, dar şi cu aplicabilitate la pacea între oameni şi 
popoare, la unitate în cugete şi simţiri. În încheiere a luat apoi cuvântul 
mitropolitul Nestor, care a ţinut o cuvântare mai lungă ca de obicei şi 
aceasta poate încurajat şi de participarea mai bogată a preoţilor şi celorlalţi 
slujitori şi credincioşi. El a mulţumit preotului Stoica Haralambie pentru 
cuvintele frumoase adresate, cât şi preoţilor pentru participare la această 
recepţie care prilejueşte momentul de a fi faţă către faţă cu cei ce 
propovăduiesc aceiaşi credinţă şi slujesc aceleaşi altare al bisericii şi al 
patriei. A scos în evidenţă activitatea neobosită a tov. Nicolae Ceauşescu 
care şi în aceste clipe se află ca mesager al păcii şi poporului nostru, la 
popoare şi ţări prietene neamului nostru românesc. A scos în evidenţă, 
condiţiile precare în care are loc această recepţie determinate de agravarea 
situaţiei internaţionale, când în Europa sânt concentrate multe arme cu 
distrugere în masă, ca bomba atomică cât şi cea cu neutroni. El a luat poziţie 
de aşa zisul război limitat cerând preoţilor să combată asemenea teorii care 
nu fac altceva decât să ducă popoarele în eroare, să le slăbească vigilenţa 
lor. A arătat apoi, evenimentele cinstite de poporul nostru, legate de unele 
personalităţi de seamă cum a fost Ştefan cel Mare, ziditor de multe mănăstiri 
şi apărător al creştinătăţii, împotriva Imperiului Otoman şi alte imperii care 
căutau să ne subjuge ţara, naţiunea şi limba şi credinţa strămoşească. Apoi a 
scos în evidenţă strălucita personalitate a lui Nicolae Titulescu, care a dus o 
politică de apărare a independenţei, egalităţii şi înlăturării războaielor din 
viaţa omenirii. Aceiaşi politică de egalitate în drepturi, de rezolvare a 
litigiilor dintre state pe cale paşnică o desfăşoară în prezent conducerea 
statului nostru şi pe care biserica ortodoxă o susţine prin acţiunile ierarhilor 
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care sânt trimişi peste hotare şi care fac parte din diferite organisme unde 
caută să facă cunoscută politica statului şi bisericii, pentru pace şi 
înţelegerea între popoare. 

A vorbit despre vizita pe care recent a făcut-o la Praga, despre vizita 
care se preconizează a fi făcută la Moscova de către patriarhul B.O.R. şi din 
care va face şi el parte. Această vizită prin participare la un Congres, care va 
avea ca obiectiv principal tot dezarmarea, pacea şi înţelegerea între popoare. 
A cerut preoţilor să sprijine din toată fiinţa lor aceste acţiuni nobile pe care 
B.O.R. prin ierarhii, preoţii şi credincioşii ei le-a slujit şi sprijinit din 
totdeauna. 

În încheiere mitropolitul a combătut acţiunile papei de la Roma 
pentru imistiunile în treburile B.O.R., prin acel episcop făcut pentru aşa zişii 
greco-catolici români care după cât se cunoaşte această problemă a fost 
rezolvată încă din anul 1948. Apoi a mulţumit conducerii de stat, personal 
tov. Nicolae Ceauşescu pentru libertatea religioasă din ţara noastră, cât şi 
tov. preşedinte Ion Roşianu al Departamentului Cultelor, pentru înalta 
înţelegere de care dă dovadă în îndrumarea cultelor printre care şi cultul 
ortodox. 

După aceea mitropolitul s-a întreţinut cu preoţii cât şi ceilalţi 
participanţi, au ciocnit ouă şi închinat câte un pahar de vin. Recepţia a luat 
sfârşit la orele 20,30. 

În concluzie se poate aprecia că sărbătorirea Paştelui la cultul 
ortodox din acest an a dus la înviorarea activităţii religioase, că mulţi 
credincioşi s-au spovedit şi împărtăşit, în special vârstnicii, şi că prin 
consumul mare de lumânări au crescut fondurile băneşti ale acestui cult. 

Inspector principal de specialitate – Iulian Diaconescu. 
Arhiva Arhiepiscopiei Craiovei, fond Departamentul Cultelor dos. rapoarte 
şi informări /1981, nenumerotat. 
 
Abstract: The Priests of Craiova Constantin N. Pârăianu, Gheorghe 
Pârşcoveanu, Iordache Pleşoianu and the Cantor of Craiova Traian 
Ionescu, Witnesses of Christ within the Comunist Prisons 
For the present year 2017, the Holy Synod of the Romanian Patriarchate 
decided to comemorate the defenders of the Orthodox faith during the 
comunist regime. In line with this project, our article presents four important 
personalities of the clery from Oltenia, namely the priests Constantin 
Pârăianu, Gheorghe Pârşcoveanu and Iordache Pleşoianu and also a Church 
singer, respectively Traian Ionescu. Our presentation contains many 
historical data, useful to understand how they suffered during the comunist 
period. At the end, we present an oficial report about how the Holy Easter 
was celebrated during the year 1981, in St. Demetrius Cathedral from 
Craiova by Metropolitan Nestor.  
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Părintele Anghel Pârvănescu (1894-1931) de la biserica 
„Postelnicu Fir” din Craiova  - un simbol al ortodoxismului 
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Viitorul protopop al Doljului, consilier cultural eparhial, director şi 
preşedinte al Societăţii „Renaşterea”, s-a născut în ziua de 27 august 1894 în 
satul Târnava - Dolj, pe atunci component al comunei Vârvor, într-o familie 
de agricultori - Ion şi Pătra, cu 9 copii (5 băieţi şi 4 fete). După absolvirea 
cursurilor primare, urmează Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” din Râmnicu 
Vâlcea între anii 1908-1916. Din 1921 a fost licenţiat al Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti, iar în acelaşi an s-a căsătorit cu Maria, fiică de preot 
care i-a dăruit patru copii: Alexandru, Tatiana, Mihai şi Angheluţ. Datorită 
calităţilor sale intelectuale (ştia perfect limbile greacă, franceză germană, 
latină şi italiană, avea o bibliotecă dintre care peste 1000 volume în limbi 
străine) şi morale primeşte o bursă de studii la Strasbourg în anii 1925-1927 
la Facultatea de Teologie Protestantă şi Catolică. A fost hirotonit preot la 1 
dec. 1921 pe seama parohiei Ciutura - Dolj de către episcopul Vartolomeu 
Stănescu al Râmnicului Noul Severin. De la 1 octombrie 1922 şi până la 
trecerea la cele veşnice în 1931 a fost preot paroh la biserica Postelnicu Fir, 
protoiereu al Protoieriei II Dolj-Băileşti de la 1 aprilie 1922 până în 1924.2 

Chiar de la apariţia revistei eparhiale „Renaşterea” (mai 1922), 
părintele Anghel Pârvănescu a fost membru al Comitetului redactor al 
revistei. Părintele Anghel Pârvănescu a fost ales ca membru al delegaţiei 
preoţilor olteni la Congresul Asociaţiei generale a preoţilor ţinut la 
Bucureşti în zilele de 30, 31 octombrie şi 1 noiembrie 1923. Din delegaţie 
mai făceau parte preoţi cunoscuţi ca Dumitru Preoţescu, Elefterie 
Marinescu, Gh. Pârşcoveanu, Constantin Zamfirescu, Gheorghe I. Ghia, 
Grigore Popescu-Breasta, Nicolae Cruceru Budele-Săscioara, D. Petrescu-
Stoina, Sabin Popescu-Cernăteşti, Dolj.3 La Congresul eparhial ţinut la 

                         
1 Centrul de restaurare, conservare şi vizualizare „Bengescu”. 
2 Anuarul Episcopiei Râmnicului Noul Severin, 1921-1925, Bucureşti, 1924, Tipografiile 
Române unite, p. 319, 330 şi 366, nr. 13, Parohia Postelnicu Fir. 
3 Asociaţia generală a preoţilor, în Rev. „Renaşterea”, II, nr. 10, nov., 1923, p. 329-330. 
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Turnu Severin în zilele de 8-10 iulie 1924 a fost evidenţiat şi părintele 
Anghel I. Pârvănescu care a propus ca preoţii şi familiile lor să beneficieze 
ca toţi ceilalţi funcţionari ai statului de reduceri la staţiunile climaterice şi 
balneare din ţară. Tot acesta a propus să se pună la dispoziţia preoţilor în 
fiecare vară câteva chilii din mănăstirile oltene pentru ca să se oprească în 
acest fel „invazia atâtor persoane fără nici un respect şi înţelegere a duhului 
mânăstiresc”.4  

Ca şi alţi oameni de cultură, părintele Anghel Pârvănescu a fost un 
apropiat al societăţii „Prietenii Ştiinţei”. Astfel la 6 aprilie 1924 a susţinut o 
conferinţă în cadrul acestei societăţi, intitulată „Două confesiuni: Sfântul 
Augustin şi J. J. Rousseau”,5 la 21 noiembrie în sala Teatrului Naţional a 
susţinut prelegerea „Apostolul Neamurilor”,6 iar la 27 decembrie 1930 
prelegerea „Telurică şi mistică”.7 La universitatea populară „Prietenii 
Ştiinţei”, al cărui preşedinte de onoare Nicolae Iorga a fost desemnat în 
unanimitate la 20 aprilie 1922 cu ocazia vizitei sale la Craiova, părintele 
Anghel Pârvănescu a jucat un rol activ. În 1925 până la vacanţă a susţinut 4 
lecţii despre „Originile creştineşti”, în primăvara anului 1929 a susţinut o 
serie de lecţii la Biblioteca Aman intitulate „Sfântul Apostol Pavel şi 
misterele heleniste”, în 1930 în fiecare joi a prezentat cursurile generic 
intitulate „Doctrina creştină”.8 

În cadrul revistei eparhiale „Renaşterea” chiar de la apariţia sa în 
mai 1922 (director pr. dr. Gheorghe I. Ghia), alături de o serie de preoţi de 
frunte din judeţele Olteniei (cum sunt pentru Dolj - Anastasie Brădişteanu, 
Constantin Zamfirescu şi alţii, pentru Mehedinţi - Justin Iorgulescu şi alţii, 
pentru Romanaţi - Elefterie Marinescu, Aristide Popescu şi alţii) a făcut 
parte din Comitetul redactor al revistei amintite. Din anul II al apariţiei 
(februarie 1923) părintele Anghel Pârvănescu este ales ca membru în 
Comitetul redactor diriguitor al acestei importante publicaţii, alături de 
cunoscuţii preoţi craioveni Anastasie Brădişteanu de la biserica Sf. Ilie, I.F. 
Popescu - Ciauşanu de la biserica Sf. Mina şi Marin Pretorian de la biserica 
Sfinţii Apostoli.  

Anghel Pârvănescu a fost vice-preşedintele Comitetului Central care 
a condus Societatea „Renaşterea” după înfiinţarea sa în anul 1924, 
preşedinte al aceluiaşi comitet în anii 1924-1925, 1929-1930. În Comitetul 
Central amintit a avut prieteni şi colaboratori cunoscuţi ai vremurilor de 

                         
4 Şedinţele congresului eparhial al Societăţii preoţeşti „Renaşterea”, în rev. „Renaşterea”, 
III, nr. 8, aug., 1924, p. 239-240. 
5 C.D. FORTUNESCU, Mişcarea culturală, în „Arhivele Olteniei”, III, nr. 13, mai.-iun., 
1924, p. 261. 
6 IBIDEM, nr. 17, nov.- dec., p. 537. 
7 SJAN Dolj, Fond studii, articole, monografii, dos. 44, „Prietenii Ştiinţei”, 1915-1943, f. 35. 
8 IBIDEM, f. 63 şi 65. 
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atunci ca preoţii craioveni sau din alte zone ale Olteniei: Grigorie Cristescu, 
viitor profesor universitar, Eleferie Marinescu, Dem. Preoţescu, Constantin 
Begu, Marin Pretorian, Constantin Bârneanu, Gheorghe Dumitrescu-
Bistriţa, Ioan Runcanu, Nicolae Cruceru şi alţii.9 De asemenea a fost 
director al revistei „Renaşterea”, organ oficial al Episcopiei Râmnicului 
Noul Severin de la nr. 6/1931 până în 1932. Pe pagina de titlu în 1931 se 
făcea precizarea: „Redacţia şi administraţia Pr. A. Pârvănescu, Biserica 
Postelnicu Firu - Craiova. Director A. Pârvănescu. Colaboratori: pr. Gh. I. 
Ghia.... Articolele vor fi trimise preotului A. Pârvănescu Biserica Postelnicu 
Fir Craiova. Ele vor fi scrise citeţ şi pe o singură pagină. Manuscrisele 
nepublicate se ard. Abonamentele vor fi trimise preotului A. Pârvănescu 
Biserica Postelnicu Firu”.10 În programul şi itinerarul de şedinţe al 
„Renaşterii” părintele Anghel Pârvănescu era prezent cu regularitate.11  

Excepţional ca pregătire intelectuală a vrăjit prin ţinuta înaltă a 
creaţiei sale, a susţinut referate strălucite la congresele Societăţii preoţeşti 
„Renaşterea” desfăşurate în zilele de 28, 29 şi 30 iulie 1925 la Târgu Jiu cu 
tema „Superstiţiile şi obiceiurile păgâneşti în biserica noastră şi desfiinţarea 
lor”, iar la Congresul de la Caracal desfăşurat în zilele de 20, 21 şi 22 august 
1928 „Convertirile religioase şi legile lor”, la 16 noiembrie 1930 a susţinut 
conferinţa intitulată „Cum se poate forma o conştiinţă creştină”.12 Pentru 
meritele sale a fost numit consilier cultural al Episcopiei Râmnicului Noul 
Severin şi directorul revistei de religie pentru copii intitulată „Mântuitorul”. 
În anii 1928-1930 a fost profesor şi director la Seminarul „Sfântul Grigorie 
Decapolitul” din Craiova. Viitorilor teologi le spunea: „Veţi fi crainicii lui 
Dumnezeu către popor şi tălmăcitori poporului către Dumnezeu. Rostul 
vostru este să coborâţi cerurile pe pământ prin rugăciunile voastre”.13 Cu 
elevii seminarişti organiza excursii în Transilvania şi Dobrogea la 
principalele mănăstiri şi biserici. La mănăstirea Tismana organiza adevărate 
tabere pentru elevii seminarului craiovean unde se întâlneau cu elevii altor 
seminarii şi şcoli normale. Aici la elevii clasei a VIII-a a celor două 
seminarii a susţinut o serie de conferinţe cum a fost cea a Sfintei Evanghelii 
după Sf. Evanghelist Marcu, traducere dată apoi elevilor.14 Tot cu elevii 

                         
9 Comitetul Central care a condus Soc. „Renaşterea” de la 1923-1946, în Rev. 
„Renaşterea”, XXV, iulie – decembrie, nr. 7-12, 1946, pp. 183-185. 
10 Vezi Rev. „Renaşterea”, X, 1931, nr. 6-12.  
11 SJAN Dolj, Fond Societatea „Renaşterea”, dos. nr. 49/1930, f. 1. 
12 Dare de seamă către Congresul eparhial din 21, 22 şi 23 oct. 1931, ţinut la Craiova [de 
către Societatea „Renaşterea”], anul IX, Tipografia „Apărarea Naţională”, Craiova, file 
nenumerotate. 
13 Pr. NICOLAE PETRESCU, Anghel Pârvănescu: Preotul şi Cărturarul, în Rev. 
„Renaşterea”, XXI, nr. 7, mai, 1941, p. 372. 
14 Vezi „Renaşterea”, VII, nr. 10, oct., 1928, p. 363. 
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colecta sume de bani pentru ridicarea unor monumente în cinstea eroilor. La 
desfiinţarea abuzivă a Seminarului „Sf. Grigorie Decapolitul” părintele 
Anghel Pârvănescu s-a ocupat de repartizarea seminariştilor la seminariile 
din Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeş şi Roman, în funcţie de 
dorinţa acestora şi de locul de origine. Iată ce spunea despre el episcopul 
Vartolomeu Stănescu care-l considera podoabă a Bisericii „singurul preot şi 
apostol al lui Hristos pe care l-am văzut trăind pe deplin în Biserica noastră 
străbună”,15 „prin cultura lui strălucită, prin pietatea lui apostolică, prin 
bunătatea, prin munca şi înţelepciunea lui, prin cugetările sfinţite şi drepte 
ale lui”. 

Ca paroh în casa de la Postelnicu Fir primea oamenii nevoiaşi şi le 
dădea tot felul de ajutoare materiale şi sfaturi duhovniceşti. De asemenea se 
îngrijea de deţinuţii din Penitenciarul din Craiova şi de bolnavii din spitale. 
Spre exemplu, la Înviere, a reuşit să adune o mulţime de credincioşi cu 
coşuri pline de bucate pentru deţinuţi şi să le cânte cele ale praznicului. Tot 
la biserica Postelnicu Fir iniţiază în anul 1924 o revistă intitulată 
„Mântuitorul”, foaia cercului creştin al copiilor din parohia „Postelnicu-Fir” 
Craiova, cu binecuvântarea şi aprobarea P.S. Episcop D.D. Vartolomei” la 
Tipografia „Biruinţa”, Craiova, str. I. C. Brătianu, nr. 47.16 

 Cu ajutorul soc. „Ateneul cultural” condusă de marele actor Remus 
Comăneanu, părintele Anghel Pârvănescu urmărea organizarea unor 
spectacole prin care să se strângă sume de bani pentru sprijinirea copiilor 
săraci din parohia Postelnicu Fir „în preajma căreia activează”.17  

Părintele Anghel Pârvănescu, aşa cum am amintit şi mai sus, a 
înfiinţat un dispensar medical pentru săracii din parohie cu medic care le 
oferea asistenţă gratuită. A constituit Societatea de patronaj formată de 
doamne din parohia „Postelnicu Fir” pentru ajutorarea săracilor (îngrijire 
medicală, alimente, îmbrăcăminte, lemne), a înfiinţat Societatea „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” a tinerilor din parohia „Postelnicu Fir” pentru 
îndrumarea tineretului pe calea creştinismului, educându-i în privinţa 
aplicării şi propăşirii religiei ortodoxe-creştine.18  

În colaborarea cu alte religii s-a dovedit a fi un purtător al dragostei 
între oameni, astfel în 1930 la Societatea Culturală Religioasă „Mecadeve-
Şevii” a comunităţii israelite a ţinut o conferinţă şi i-a făcut pe evrei să 

                         
15 Episcop VARTOLOMEU STĂNESCU, Lămuriri asupra învăţământului teologic, Ed. 
„Tipografia Cozia”, Rm. Vâlcea, 1932, p. 40-43, apud Pr. asis. dr. PETRE SPERLEA, 
Vartolomeu Stănescu episcop al Râmnicului Noului Severin (1921-1938), Ed. BASILICA, 
Buc., 2014, p. 150, nota 331. 
16 SJAN Dolj, Fond Studii, articole, monografii, dos. nr. 47 – publicaţii, vol. III, f. 33. 
17 IBIDEM, Fond Liceul „Fraţii Buzeşti”, Craiova, dos. nr. 1/1932-1933, f. 46. 
18 Cuvântarea Domnului C. Puţureanu, şeful casei Pensionarilor Sociali la înmormântarea 
pr. Anghel Pârvănescu,  în Rev. “Renaşterea”, X, nr. 8, oct., 1931, p. 295. 
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înţeleagă frumuseţea Psalmilor lui David. Tot în 1930 invitat de Societatea 
„Egalitatea”,  tot a evreilor, a adus un omagiu altui preot dispărut demult.19   

Din nefericire în urma unei scurte suferinţe generate de infecţia 
căpătată de la extragerea unui molar, în ziua de 13 mai 1931 a trecut la cele 
veşnice. Slujba înmormântării a fost făcută în faţa bisericii Postelnicu Fir de 
către P.S. Nifon Criveanu, Arhiereu şi vicar al Sf. Episcopii a Râmnicului 
Noul Severin. La înmormântare au vorbit pe lângă viitorul mitropolit al 
Olteniei - Nifon Criveanu preoţii craioveni Victor Marghescu de la biserica 
Sf. Arhangheli şi Ion Iliescu, rabinul Ichuda S. Levy, profesorii C. 
Brădăţeanu, Mihail Paulian, M. Marinescu, seminariştii Nicolae Petrescu şi 
Golojan. Nicolae Iorga, Pamfil Şeicaru, Alexandru Lascarov - Moldovanu şi 
alţii au trimis telegrame de condoleanţe. Nu în ultimul rând episcopul 
eparhiot Vartolomeu Stănescu a trimis o telegramă din care cităm: „Durerea 
sfâşietoare care m-a sfărâmat sufleteşte, prin moartea fără de vreme şi fără 
de veste, a celui mai strălucit preot al întregei Oltenii, îmi va fi pentru toată 
vieaţa un chin şi o lipsă de mângâiere. Prin cultura lui strălucită, prin 
pietatea lui apostolică, prin bunătatea şi prin munca şi înţelepciunea lui, 
preotul Anghel Pârvănescu mi-a încălzit de-apururi, cu neclintite nădejdi, 
sufletul meu părintesc pentru el, umplându-mi inima, prin cugetările simţite 
şi drepte ale lui”.   

Cităm dintr-un lung şir de aprecieri la adresa vrednicului de 
pomenire preot - ale directorului Liceului pedagogic din Craiova, Ilie 
Popescu - Teiuşan: „Anghel Pârvănescu făcuse din preoţie jertfelnicul 
propriei lui persoane, jertfelnic pe care se consuma cu toată fiinţa lui, 
dezinteresat până la uitare, absent la grijile fatal legate de un om cu familie, 
pe care adesea o lăsa în suferinţă şi cum mai ales a lăsat-o după trecerea lui 
din această lume. Mila pentru cei săraci şi pentru cei ajunşi în nevoie, 
preocuparea lui, câteodată de necrezut, pentru liniştea celor lipsiţi era atât de 
mare încât înaintea sărbătorilor Sf. Naşteri sau ale Sf. Paşti cutriera oraşul în 
sus şi în jos zile întregi, cerşind obolul tuturor pentru săracii din parohie. Iar 
când din aceste daruri reuşea să cumpere îmbrăcăminte sau alimente, chipul 
lui se transfigura de o atât de puternică lumină, încât cei ce l-au văzut în 
aceste momente îşi aduc aminte cum văzându-l pe el, se simţeau mai 
aproape de Dumnezeu, Duhul îndurărilor, de la care vine toată fericirea 
omului. El ştia că fără faptă credinţa este moartă şi se străduia în toate 
chipurile să o înfăţişeze vie, puternică şi grăitoare.” Şeful comunităţii 
ebraice din Craiova, Iehuda Levy, vorbea la înmormântarea acestuia cu mult 
patos despre cel trecut la cele veşnice: „Trăsnetul morţii mult apreciatului şi 
veneratului Părinte Anghel Pârvănescu ne-a zguduit şi pe noi, cărora 

                         
19 Cuvântarea Rabinului Comunităţii Israelite spaniole de Jehuda S. Levy, în Rev. 
„Renaşterea”, X, nr. 8, oct., 1931, p. 297.  
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defunctul ne era un mare prieten. Ca unui preot al nostru îi aducem omagiul 
durerii noastre, fără de margini. Plin de talent şi cu însufleţirea pe care i-aţi 
cunoscut-o cu toţii, Preotul Pârvănescu a venit şi în mijlocul nostru şi ne-a 
făcut să înţelegem toată frumuseţea psalmilor lui David, printr-o conferinţă 
care a încântat în chip deosebit pe ascultători. Dar, ori de câte ori scumpul 
dispărut de azi era chemat, el aducea cuvântul lui bun, îmbărbătarea lui 
tinerească, maturitatea gândurilor lui profund creştine şi imensa dragoste de 
oameni. Fericit neamul care a numărat printre fiii lui exemplare cu Părintele 
Anghel Pârvănescu. Azi, cu sufletele sfâşiate, ducem la groapă nu numai un 
mare prieten al nostru, ci şi un mare om, un om pentru care iubirea lui 
Dumnezeu, iubirea aproapelui, şi iubirea umanităţii suferinde, erau buchete 
de flori, care prin parfumul lor, mângâiau durerile celor nenorociţi!”.   

La înmormântare au fost prezenţi ca trimişi speciali seminariştii N. 
Petrescu de la Seminarul din Râmnicu Vâlcea şi Ilie Gh. Golgojan de la 
Seminarul „Neagoe Vodă” din Curtea de Argeş, pe care i-a avut elevi la 
Seminarul „Sf. Grigore Decapolitul”. Ei au ţinut o cuvântare în care şi-au 
adus aminte cum părintele Anghel Pârvănescu a ajutat un copil părăsit 
bolnav de T.B.C., precum şi de grija care a avut-o pentru repartizarea 
elevilor la alte seminarii după desfiinţarea abuzivă a seminarului din 
Craiova.20 

În revista „Renaşterea”, nr. 5/1931, consilierul referent pr. I. Iliescu 
scria: „Revista „Renaşterea” apare în numărul de faţă cernită. Preotul 
Anghel Pârvănescu, Directorul ei, şi o personalitate dintre cele mai de 
seamă ale Preoţimii ortodoxe a fost trimis spre veşnică odihnă de mormântul 
crud şi rece din cimitirul Ungureni al oraşului Craiova în ziua de 14 Mai 
a.c.”.21 

Episcopul Râmnicului Noul Severin, Vartolomeu Stănescu, cerea 
„ca ţinând seama de strălucitele calităţi culturale şi evanghelice ale Preotului 
care nu mai este, să-i venim în ajutor cât mai grabnic, atât zdrobitei sale 
familii, cât şi preaslăvitei meniri apostolice a Preotului răposat”.22 Ierarhul 
solicita ca postul vacant să fie suplinit pentru o vreme, pentru ca cei patru 
copii şi soţia să aibă timp să se mute din casa parohială, pentru ca „opera 
apostolică şi evanghelică începută de răposatul întru fericire Anghel 
Pârvănescu în numita parohie, să nu stagneze sau să nu se curme, urmaşul să 
dea declaraţii scrise „să-i urmeze opera parohială a predecesorului său. Tot 
episcopul acorda familiei ajutor de la 1 iun. 1931 suma de 50.000 lei din 
                         
20 Alte cuvântări rostite la înmormântarea Părintelui Anghel Pârvănescu, în Rev. 
„Renaşterea”, X, nr. 10, oct, 1931, p. 376-379. 
21 Pr. I. ILIESCU, Preotul Anghel Pârvănescu, în Rev. „Renaşterea”, X, nr. 5, mai, 1931, 
p. 161. 
22 Episcop VARTOLOMEU, În sprijinul familiei decedatului Preot Anghel Pârvănescu, în 
Rev. „Renaşterea”, X, nr. 5, mai, 1931, p. 162. 
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totalul de 100.000 rânduit anual „pentru răsplătirea pe cale materială a 
Preoţilor Episcopatului”. Episcopul Vartolomeu cerea ca şi cei 30.000 lei ai 
Societăţii „Renaşterea” să fie atribuiţi de Congres doamnei preotese 
Pârvănescu. Cu cei 80.000 lei se crea posibilitatea unui trai modest pentru 
familie. De asemenea, episcopul Vartolomeu recomanda cumpărarea 
„bogatei şi alesei biblioteci a acestui apostol cărturar al bisericii noastre, 
care spre a-şi dobândi această bibliotecă aproape egală cu a Episcopului său, 
şi-a dat ultimii bani. Sărăcia, prin urmare în care şi-a lăsat familia sa, se 
explică în cea mai mare parte prin setea lui de cultură pe care a căutat să i-o 
îndestulăm şi noi personal, prin trimiterea lui la studiu peste graniţă pentru 
doi ani şi pe spesele Noastre”. Tot lui se datorează căminul seminarial de la 
Tismana condus cu pricepere de acesta pentru elevii din clasele superioare 
ale seminariilor de la Craiova şi Râmnicu Vâlcea. O bună parte din 
biblioteca recuperată de Societatea „Renaşterea” a fost cumpărată de 
Facultatea de teologie din Bucureşti.23 

Părintelui Anghel Pârvănescu, fostul său elev un alt cunoscut preot - 
Florian Stănescu-Gighera, şef de promoţie al Seminarului Teologic Sf. 
Nicolae din Râmnicu Vâlcea în anul 1933, i-a închinat o amplă 
monografie.24   

Pe crucea mormântului de la cimitirul Ungureni se află un citat din 
Noul Testament şi anume din Epistola către Filipeni, pe care o pregătise 
pentru titlul de doctor în teologie al Facultăţii din Bucureşti şi unde urma să 
fie profesor universitar de la 1 septembrie 1931: „Nu faceţi nimic din duh de 
ceartă, nici de mărire deşartă, şi cu smerenie, unul pe altul socotească-l drept 
mai de cinste ca el însuşi (Filipeni 2)”.25 „Nimic cu prigonire sau cu mărire 
deşartă, ci cu smerenie unul pe altul socotind a fi mai de cinste decât pe 
sine”. 

A mai avut un frate, Virgil Pârvănescu (născut 12 aprilie 1907 
Târnava) preot la Radovan - Dolj, condamnat la moarte, în contumacie de 
regimul comunist. Cu ajutorul nemijlocit al părintelui cărturar Dumitru 
Bălaşa a trecut Dunărea şi s-a stabilit în S.U.A., unde a trăit până târziu după 

                         
23 IBIDEM, pp. 163-165; vezi şi Iconom I.N. DĂRVĂRESCU, Un gest episcopal, în 
„Renaşterea”, X, nr. 9, sept., 1931, pp. 334-335.  
24 Pr. IOAN IOANICESCU, In memoriam preotul Florian Stănescu-Gighera, în MO, Nr. 
1-2/1980, p. 176-1777; NICOLAE PETRESCU, Preotul Anghel Pârvănescu (1894-1931), 
în MO, Nr. 4-6/1981, p. 281-283; sumar RODICA POSPAI – PĂVĂLAN, Oameni de 
alaltăieri,  de ieri şi de azi din Piemontul Bălăciţei, în vol. Istorie, cultură şi civilizaţie în 
Piemontul Bălăciţei – studii şi documente (coord.) Dinică Ciobotea, Gabriel Croitoru, Ed. 
„Sitech”, Craiova, 2013, p. 826.  
25 Pr. NICOLAE PETRESCU, Anghel Pârvănescu: Preotul şi Cărturarul, p. 370-372. 
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anul 2000.26 Un alt frate Dimitrie Pârvănescu a avut şi el parte de numeroşi 
ani de detenţie politică în diverse penitenciare şi lagăre de exterminare.  

În încheiere dăm două citate semnificative al foştilor săi elevi: 
primul al promoţiei 1930 şi al doilea al cunoscutului profesor de mai târziu, 
Nicolae Petrescu:  

 
A. „Preotului Anghel Pârvănescu, ultimul director al Seminarului din 

Craiova, decedat înainte de vreme în anul 1931.  
Ţie, celui mai bun între directori, îţi datorăm vocaţia în preoţie.  
Chiar sănătatea fizicului nostru, îţi este tributară iarăşi ţie.  
Cu sufletu-ţi fierbinte ne-ai încălzit cu drag la pieptu-ţi de părinte 

iubitor.  
Ne-ai fost îndrumător cu vorba şi cu fapta, spre misiunea sfântă de 

„păstor”. Serbând azi patruzeci de ani de când ne-am despărţit pentru vecie; 
O lacrimă şi-un gând de preţuire, noi, îţi aducem astăzi ţie. 
                        Promoţia 1930, a Seminarului din Craiova”. 
 
B. „Preotul Anghel Pârvănescu a lăsat o bogată zestre spirituală. 

Biblioteca lui mare, variată, alcătuită din cărţi rare, scrise în limbile clasice, 
greacă şi latină precum şi în limbile de cultură universală, franceză, 
germană, engleză, italiană, era izvorul lui de putere intelectuală. 

Preotul Anghel Pârvănescu a fost un erudit al Noului Testament, în 
înţelesul curat al cuvântului, un distins poliglot şi un profund cunoscător al 
operelor Sfinţilor Părinţi. Erudiţia sa o prezenta elevilor şi preoţilor cu o 
vervă şi cu un foc sacru, rar întâlnit, dar şi cu duhul smereniei creştine, fără 
păcatul luciferic.  

Scrisul său era sobru, consistent, sintetic, fără lungime de vorbe. Din 
scrierile sale, se vede că fiecare temă tratată nu depăşeşte 3-4 pagini, dar 
aceste pagini cuprindeau tot miezul subiectului.  

Vorbirea lui în predici, în lecţii, în alocuţiuni, în faţa tuturor elevilor 
şcolii, în conferinţe publice, era energică, plină de conţinut, înmiresmată de 
parfumul florilor stilistice, naturale, iar nu artificiale, curgătoare, 
asemănătoare cu un fluviu viguros, care rostogoleşte valuri de aur 
duhovnicesc peste sufletele ascultătorilor. 

Adăugând la aceste valori intelectuale şi didactice, pe care le poseda, 
şi neasemuita lucrare pastorală pe care o săvârşea, credinţa sa, slujba sa 
divină, pe care o făcea cu tot fiorul sufletesc, filantropia sa, reală, „în fapt iar 
                         
26 CICERONE IONIŢOIU, Victimele Terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, 
ucişi. Dicţionar, Ed. „Maşina de scris”, Bucureşti, P-Q, 2006, p. 142; ANA-MARIA 
RĂDULESCU, Clerici ortodocşi în închisorile comuniste: Judeţul Dolj: A-B, Cuvânt 
înainte de IPS acad. prof. univ. dr. Irineu Popa, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al 
Olteniei, Ed. „Aius”, Craiova, 2011, p. 133. 
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nu în principiu”, cum spunea el, avem în faţa minţii noastre chipul unui 
preot clasic, adică o personalitate vrednică de urmat, de cei care poartă haina 
preoţească. Coroana vârfurilor sale, împletită din cele mai alese flori 
duhovniceşti, este roada darurilor divine, unită cu munca şi jertfa sa 
personală, nelimitată”. De precizat că cele 2.000 de volume au fost donate 
de către familia preotului Anghel Pârvănescu bibliotecii eparhiale şi care 
cuprinde numeroase valori bibliofile.27  

La împlinirea a 7 ani de la trecerea la cele veşnice un alt fost elev al 
său, pr. Dan Moisescu din jud. Ialomiţa, îi dedica un emoţionant articol din 
care cităm: „S-a străduit ca din pepiniera sa să scoată mai mult decât simpli 
funcţionari, mai mult decât preoţi slujitori ai unei tradiţii, ci oameni care să 
depăşească linia convenţională a unei instrucţiuni formale”. „Elevi şi 
profesori, constituie laolaltă cu fraţi mai mici şi mai mari, în care unii erau 
învăţători, alţii ucenici, iar toţi la un loc se rugau. 

A fost o zi solemnă - ce nu se va şterge uşor, când profesorii au 
îngenunchiat sub patrafirul duhovnicului şi mărturisindu-se s-au împărtăşit 
odată cu elevii lor”.28 Elevul său preferat, părintele Florian Popescu - 
Gighera, nu-l uită nici în 1940, şi îi dedică un emoţionant articol în ziarul lui 
Nicolae Iorga, care fusese apropiat celor doi - Anghel Pârvănescu şi Florian 
Stănescu-Gighera (participaseră şi susţinuseră conferinţa la Universitatea de 
vară de la Vălenii de Munte).29 

Cartea dedicată de părintele Florian Stănescu-Gighera preotului 
Anghel Pârvănescu a fost solicitată de rev. „Irenikon” din Belgia de 
personalităţi de seamă ca: profesorii universitari Ion Petrovici, Orest 
Bucevschi şi alţii.30  

Părintele Sebastian Chilea, cunoscut teolog român, victimă a 
regimului comunist referindu-se la preotul Gheorghe Bălana, alt renumit 
teolog arăta: „Preotul Anghel Pârvănescu, apariţie fulgurantă în teologia 
noastră, era nu numai un exeget savant, ci şi un vizionar păstor de suflete a 
cărui influienţă irezistibilă se repercuta în cercuri concentrice, entuziasmând 
tineretul teologic. Studentul Gheorghe Bălana era entuziasmat şi a rămas 
descumpănit când preotul Pârvănescu s-a stins ca un vultur”.31   
 

                         
27 Lucrarea ta fă-o deplin-la 5 ani de mitropolit 1 ianuarie 1940 - 1 ianuarie 1945, în, Rev. 
„Renaşterea”, XXIV, nr. 1-3 (număr festiv), ian.-mart., 1945, p. 23. 
28 Pr. DAN MOISESCU – IALOMIŢA, Un popas de reculegere, în Rev. „Renaşterea”, 
XVII, nr. 11-12, nov.-dec., 1938, p. 418. 
29 FLORIAN STĂNESCU-GIGHERA, Anghel Pârvănescu – înalt misionar preoţesc, în 
„Neamul Românesc”, XXXV, nr. 182 din 21 aug., 1940. 
30 ALEXANDRU-TOMA FIRESCU, Florian Stănescu-Gighera, preot dăruit, publicist 
neobosit, Ed. Sitech, Craiova, 2008, p. 153. 
31 Arhiva familiei Sebastian Chilea. 
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Operă selectivă:  
Slujba bisericească, „Renaşterea”, I, nr. 6, oct., 1922, pp. 108-110. 
Traducerile şi studiul Sfinţilor Părinţi, „Renaşterea”, II, nr. 1, ian., 1923, 
pp. 11-13. 
Conferinţe pastoral. În ce măsură va contribui autonomia bisericească la 
opera de educaţie socială şi religioasă a poporului?, „Renaşterea”, II, nr. 1, 
ian., 1923, pp. 27-29. 
Ce trebuie să devenim, „Renaşterea”, II, nr. 2, febr., 1923, pp. 35-37. 
Vremea Patimilor, „Renaşterea”, II, nr. 3, mart., 1923, pp. 74-75. 
Ne lipseşte autoritatea, „Renaşterea”, II, nr. 5, mai., 1923, pp. 137-138. 
Munca noastră, „Renaşterea”, II, nr. 6, iun., 1923, pp. 165-166. 
Obiceiurile, piedici pentru evanghelizare, „Renaşterea”, II, nr. 8, aug., 1923, 
pp. 241-243. 
Irodul zilelor noastre, „Renaşterea”, II, nr. 12, dec., 1923, pp. 379-381. 
Problema morală, „Renaşterea”, III, nr.2, febr, 1924, pp. 33-34.  
Coperte şi firme necuvincioase, „Renaşterea”, III, nr. 3, 1924, pp. 74-76. 
Formulări de rugăciuni şi cereri anticanonice, „Renaşterea”, III, nr. 5, 
1924, p. 136. 
Raport centru misionar din Craiova  „Renaşterea”, III, nr. 7, 1924, p. 217. 
Mai multă bunăvoinţă, „Renaşterea”, III, nr.10, oct., 1924, pp. 298-299. 
O concepţie periculoasă  „Renaşterea”, III, nr. 11, nov., 1924, pp. 225-227. 
Noi trăim din Evanghelie  „Renaşterea”, III, nr. 12, dec., 1924, pp. 321-323. 
Gânduri festive, „Renaşterea”, IV, nr. 1, ian., 1925, pp. 6-8. 
Frumuseţi ortodoxe pierdute, „Renaşterea”, IV, nr. 2, febr., 1925, pp. 38-40. 
O strălucită iniţiativă, „Renaşterea”, IV, nr. 3, mart., 1925, pp. 77-79. 
Un martor al Evangheliei - preotul Pavel Georgescu, „Renaşterea”, IV, nr. 
5, mai., 1925, pp. 143-145. 
Acte şi îndrumări administrative, în rev. „Renaşterea”, V, nr. 2, febr., 1926, 
pp. 65-70. 
Spre Betlehem...., „Renaşterea”, VI, nr. 12, dec., 1927, pp. 443-445. 
Traducerea Noului Testament, „Renaşterea”, VII, 1928, nr. 1, mai, pp. 2-5; 
nr. 3, mart., pp. 81-86; nr. 4-5, apr.-mai, pp. 129-135; nr. 6, iun., pp. 205-
214; nr. 7, iul., pp. 245-256. 
Slujind Domnului...., „Renaşterea”, VII, nr. 1, ian, 1928, p. 38. 
Ziua Învierii, „Renaşterea”, VII, nr. 4-5, apr.-mai, 1928, pp. 121-123.  
Comentarii la Sfânta Evanghelie după Sfântul Evanghelist Marcu – 
traducere,  „Renaşterea”, VII, nr. 10, oct., 1928, pp. 367-373 şi nr. 11 nov., 
pp. 406-414. 
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Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui 
Grigorie Pişculescu, Craiova, 1929.32   
Sinopticii, „Renaşterea”, VIII, nr.2, febr, 1929, pp. 48-58. 
Reforma seminariilor, „Renaşterea”, VIII, nr. 6, iun., 1929, pp. 207-210. 
Lupta împotriva ortodoxiei, „Renaşterea”, IX, nr. 3, mart., 1930, pp. 84-86. 
Congresele preoţeşti, „Renaşterea”, IX, nr. 10, oct.., 1930, pp. 402-403. 
Literatura de Crăciun, „Renaşterea”, IX, nr. 11, nov., 1930, pp. 442-443. 
Anul Nou, „Renaşterea”, X, nr. 1, ian., 1931, pp. 1-2. 
             
COPIE   
După raportul No. 2788/924 al Prea Cucernicului inspector misionar al 
Eparhiei - privitor pe activitatea pastorală a Cucernicului preot A. 
Pârvănescu din Craiova. 
                                  Prea Sfinte Stăpâne, 

Mânat de curiozitate, în urma celor citite într-un număr din ziarul 
„Neamul Românesc” şi asuprea cărora s-a atras atenţia P. C. Misionar în 
congresul de la 12-14 c, de către P.C. Misionar al Mitropoliei Moldovei, şi 
dorind să verific personal această frumoasă şi îmbucurătoare veste în 
legătură cu activitatea educativ-religioasă a C.P.A. Pârvănescu din Craiova, 
am luat trenul în dimineaţa zilei de 17 c şi am pornit spre locul şi obiectul 
curiozităţii mele. - În urma celor văzute, vă mărturisesc cu sufletul frământat 
încă de impresiile zilei, Prea Sfinţite Stăpâne, nu numai că cele scrise sunt 
cu totul adevărate, dar ca orice relatare scrisă a faptelor nu este decât o 
umbră sarbădă a realităţii. 

Încă de la ora 5 p. m. Sâmbătă, grupuri de câte 2-3 copilaşi 
începuseră să se ivească veseli şi plini de voioşie înaintea Bisericii 
Postelnicu Fir şi să umple cu glasurile lor arginţii bolta salcâmilor în floare 
din curtea Bisericii. - „Sărut mâna” ne îndreptăm – Păr. Pârvănescu şi eu  - 
înspre Biserică urmaţi de ceata de copilaşi, unii mai mari, alţii mai mici, unii 
lucsos îmbrăcaţi, alţii desculţi şi cu capul descoperit. Şedinţa de educaţie şi 
catehizare începe cu „Hristos a înviat” cântat de copii în genunchi, după 
exemplul păstorului lor şi se continuă cu ascultarea celor învăţate în 

                         
32 FLORIAN STĂNESCU-GIGHERA, Anghel Pârvănescu – preot şi educator, cu un 
cuvânt înainte de Ilie Popescu Teiuşan, Directorul Şcolii Normale de Învăţători - Craiova, 
Ed. „Ramuri”, Craiova, 1938, p. IV-V, 1-3, 31-32, 36-38, 55, 62-63; Dicţionarul 
personalităţilor doljene. Restitutio, Ed. „Aius”, 1999, p. 163; Repere spirituale româneşti. 
Un dicţionar al personalităţilor din Dolj, Ed. „Aius”, Craiova, 2005, p. 254-255; Vieaţa 
Bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Craiova, 
1941, p. 282-283; MIRCEA PĂCURARIU, Dicţionarul teologilor români, ediţia a doua 
revăzută şi adăugită, Ed. „Enciclopedică”, Buc. 2002, p. 315; Enciclopedia ortodoxiei 
româneşti, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 478. 
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şedinţele anterioare: rugăciunile de dimineaţă, rugăciunile dinainte şi după 
masă, Simbolul credinţei, întrebări şi răspunsuri din catehism cu privire la 
om şi la scopul creierii lui de către bunul Dumnezeu şi o serie de cântece, 
dintre care menţionez numai pe cele ce-mi vin în minte. 

 „Ce bine e ca fraţii să fie împreună”, „Mai lângă tronul tău”, „Stai 
pe loc şi te gândeşte”, „Iisus vă chiamă” şi alte câteva. Se tratează o nouă 
lecţiune de catheism  şi înainte de terminarea orei se premiază două fetiţe cu 
câte o cruciuliţă de argint, pentru că au ştiut fără greşală rugăciunile şi 
cântecile învăţate până aici.                             

După un Hristos a înviat cântat iarăşi în genunchi, ora se termină şi 
micuţii, doi câte doi, ies din biserică  şi se îndreaptă înspre casa părintească. 
Emoţia clipelor trăite în mijlocul a cestor copii, şi flacăra ce ardea în ochii 
păstorului lor în timpul acelei ore de lucru, mi-au rămas întipărite în suflet şi 
nu cred să fie mai mare mulţămire pentru cineva pe pământ, decât 
sentimentul ce-l încearcă un educator de suflete atunci când vede suflete de 
ochii blânzi şi nevinovaţi aţintiţi asupră-i cu sete cuvintele. Păr. Pârvănescu 
şi-a format un frumos program de activitate în această direcţie şi nu se 
mărgineşte la educarea şi instruirea religioasă a elevilor săi sufleteşti numai 
pe cale orală, ci, ajutat de inimi caritabile şi neînţelegătoare, a pus bazele 
unui „Cerc creştin al copiilor din parohia Bisericii Postelnicu Firu”, având şi 
o foaie de publicaţie pentru copii, pe care o cunoaşteţi mi s-a spus şi de Prea 
Sfinţia Voastră. Cu prilejul sărbătorilor Învierii Domnului, a împărţit haine 
şi încălţăminte la aproape 60 copii săraci şi acum organizează o loterie cu 
câte-va tablouri-picturi, spre a strânge fonduri şi mi s-a spus că a solicitat şi 
binecuvântarea Prea Sfinţiei Voastre pentru un concert religios. Numărul 
copiilor care s-au înscris în acest cerc şi care urmează regulat cursurile de 
catehizare se urcă la 200, iar la şedinţa la care am asistat şi eu au fost în 
număr de 106. 

Am crezut de a mea datorie, prea Sfinţite Stăpâne, să vă aduc la 
cunoştinţă toate acestea, cu gândul de a vă împărtăşi o bucurie a multor 
preoţi cu suflete de apostoli şi un eveniment de care vorbesc oamenii din 
afara Eparhiei noastre şi pentru care găsesc cuvinte de laudă la adresa 
preoţimei oltene. 

Sunt al Prea Sfinţiei Voastre supus şi plecat slujitor 
Misionar (ss) Pr. Gr. Gâţă          Conformă (ss) P. Măciuceanu 

                                                   
 
REZOLUŢIA 

Pusă de Prea Sfinţitul Episcop pe raportul No. 2788/924 al Prea 
Cucernicului inspector misionar privitor pe activitatea pastorală a 
Cucernicului preot A. Pârvănescu. 
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1.Fondul sufletesc al Părintelui paroh Pârvănescu, pe care i l-am 
cunoscut mai înainte de a-l fi hirotonisit, ne-a învederat la Prea Cucernicia 
sa, mult mai mult decât însăşi strălucita lui cultură, chemarea de la 
Dumnezeu şi destinarea pentru isbândă a harului şi a muncii preoţeşti cu 
care s-a împodobit. Suntem deci peste măsură de mângâiat, acuma, când 
roadele sufletului său plămădit din pruncie în închinarea lui Dumnezeu şi în 
iubirea de oameni, ne arată că nu ne-am înşelat când l-am primit cu calde şi 
cinstitoare aprecieri, desemnându-l chiar de la început, pentru cele înalte ale 
Preoţiei şi Bisericii, prin semne vădite ale dragostei noastre. 

Suntem încredinţaţi că experienţele pe care le face cu tinerele 
vlăstare ale enorii sale îi vor folosi la Academia Teologică din Craiova, 
pentru care îşi va începe din anul viitor adaptările peste hotar, îi vor folosi 
zic, la ştiinţa nobil dar grea, a împodobirii sufletului omenesc cu toată 
puterea, şi lucrările desăvârşirii de sine prin Hristos şi Evanghelia Lui. 

Vom fi fericiţi deci, să-l ştim de-a pururea prins şi chiar cutropit 
numai de închinarea lui Dumnezeu şi de dragostea de aproapele, pe care, 
dacă e adevărat că Dumnezeu le zideşte în om, e tot aşa de adevărat însă că 
numai omul le poate face roditoare prin râvna, prin osârdia şi prin lucrările 
lui. Pentru oamenii cu astfel de înzestrări de sus şi cu astfel de hotărâri 
personale, piedicile şi orice ispite venite de la mediul înconjurător se prefac 
în imbolduri şi în mijloace de bine, dacă în aceste piedici şi ispite ale 
mediului ar fi vorba de ceva „profesionism religios” sau altfel.  

Dăm acestea spre a le servi ca model de urmat tuturor cuceririlor 
preoţi ai Eparhiei, care vor începe de pe acum să se ocupe de catehizarea 
tineretului. 
 Episcop, (ss) Vartolomeiu         Conformă, P. Măciuceanu.33 
CRONICA  INTERNĂ 
 Acte şi îndrumări administrative   
              Consiliul Parohial 
Copie după raportul No. 16/925 al Preşedintelui Consiliului Parohial al Bisericei 
„Postelnicu-Fir” din Craiova către Ministerul Cultelor şi Artelor. 
                                         Domnule Ministru, 

Consiliul Parohial al bisericei „Postelnicu-Fir” din Craiova, cerându-ne referinţe 
asupra taxelor de cult şi altor chestiuni, i-am comunicat că este mult mai de folos să 
aşteptăm publicarea regulamentului pentru punerea în aplicaţiune a nouei legi de organizare 
a bisericii noastre ortodoxe. 

Cum însă apariţiunea regulamentului întârzie, consiliul parohial, dornic de o 
activitate remarcabilă, propunându-şi să convoace adunarea generală a parohiei, pentru 
aprobarea unor oarecari măsuri, a găsit că este necesar lansarea unui apel care să cuprindă 
în mod suficient şi explicaţiunile legei în ceiace interesează adunarea generală a parohiei. 

În acest scop a întocmit alăturatul apel, ce vă înaintăm, cu rugămintea de a se 
examina de Dvs. şi în cazul că el va fi alcătuit în spiritul legei, să-i daţi cuvenita aprobare, 
spre a-l putea imprima şi împărţi apoi fiecărui locuitor, din parohie. 

                         
33 Vezi Rev. „Renaşterea”, III, nr. 7, iul., 1934, p. 216-219. 
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În cazul că unele părţi n-ar fi conforme cu legea, consiliul vă mai roagă să-i daţi 
explicaţiunile necesare. 
 Preşedintele consiliului parohial 

Protoiereu, (ss) Ec. Gr. Dumitrescu 
 Secretar, (ss) D. Ştefănescu 

Copie după apelul consiliului parohial al bisericei Postelnicu-Fir din Craiova, 
către credincioşii ortodocşi. 

Sentimentul de iubire, de dreptate şi de bunătate, faţă de semeni, propovăduit de 
Mântuitorul Isus Hristos, se pare că a zburat din sufletul mai tuturor oamenilor, căci 
deprinderile rele din timpul războiului, când viaţa şi averea aproapelui erau lucruri fără preţ, 
continuă şi azi cu multă furie. De aceia, vedem, cum chiar vecini şi fraţi se duşmănesc, sau 
se pizmuiesc, din cauza averilor, uitând că fiecare din ei, pleacă în lumea  de veci numai cu 
sufletul care trebuie să rămână curat, şi nu iau nimic din ce au strâns în viaţa de pe pământ. 
Mai vedem, cum unii, uitând de Dumnezeu, se gândesc numai la plăcerile deşarte ale vieţii 
trăind în lux şi desfrânări. Trăim deci, într-un timp, când credinţa în Dumnezeu este 
ameninţată să dispară din sufletul fiecăruia. 

Oricât de mari ar fi însă, necazurile, sărăcia şi nevoile noastre, atât timp cât vom 
mai avea credinţă în Dumnezeu, nimic nu este pierdut, fiindcă numai această credinţă, 
poate să menţină speranţa cu care omul se nutreşte în toată viaţa sa, şi singură în stare să ne 
facă, să suportăm cu resemnare, cele mai grele momente din viaţa noastră. Bisericile 
noastre, ridicate de strămoşi şi străbuni, pentru menţinerea şi cultivarea credinţei în 
Dumnezeu, au servit totdeauna ca locaş, unde bogatul nemilostiv venea să se roage 
Creatorului, pentru uşurarea, sufletului de păcatele făcute cu voie sau fără voie, iar săracul, 
tot aci îşi găsea liniştea sufletului, înfrânându-şi pornirile duşmănoase în contra celor ce-l 
asupreau cu vorba sau cu fapta şi privind chipul blând al Domnului Isus Hristos, care a 
suferit batjocuri, ocări, bătăi şi moartea pe Cruce numai pentru iubire şi adevăr, se strecura 
în inima lor, milă şi iertare, ambele îndrumătoare spre înfrăţire şi pace. 

Decadenţa morală de azi, a făcut, ca biserica să nu mai fie văzută de credincioşi şi 
să nu se mai intereseze nimeni dintre ei despre buna ei stare. Cum însă, un popor fără 
credinţă, este un popor pierdut, Cârmuitorii Statului în unire cu căpeteniile mai mari ai 
bisericii noastre ortodoxe, au chibzuit că pentru înlăturarea pericolului social şi naţional ce 
ar putea să rezulte din lipsa credinţei străbune, este absolut necesar, să se dea o nouă 
organizare bisericii şi în acest scop, au făcut legea din 6 Mai 1925. 

Prin această lege, întreţinerea bisericii este lăsată numai în seama locuitorilor, 
Statul nevenind în ajutor, de cât numai cu cât va lipsi bisericii. Întreţinerea ei fiind impusă 
locuitorilor ca sarcină. Legiuitorul le-a dat însă şi dreptul, ca ei să ia parte într-o largă 
măsură la conducerea bisericii. 

Rezumată în această privinţă, legea să fie cunoscută şi înţeleasă cât mai bine, am 
crezut necesar, să dăm următoarele explicaţiuni:  

Fiecare Biserică are o parohie. Parohia cuprinde toţi bărbaţii majoritari ortodocşi, 
fie ei proprietari sau chiriaşi din cercul Bisericii. Toţi aceşti locuitori, formează Adunarea 
Generală a Parohiei. Adunarea Generală, este singura în drept să administreze averea şi 
veniturile bisericii. Aşa, această adunare, fixează taxele ce trebuie să se plătească pentru 
botez, cununie înmormântare. Ele nu se mai fixează de preot singur, ca în trecut şi nici nu 
se mai plătesc în mâna lui, ci casierului epitropiei, care este obligat să dea chitanţă de 
primirea banilor. Tot Adunarea Generală poate să dispună, ca pentru rugăciunile ce se fac 
în biserică de către preot pentru molifte, spovedanii şi altele să se înfiinţeze o casetă aşezată 
în biserică, în care credincioşii să pună cât vor vrea, cunoscând că banii ce se vor strânge în 
această casetă (cutie) se varsă tot casierului epitropiei.  
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De asemenea, Adunarea Generală, decide, cum, când şi de cine trebuie să se vadă 
mucurile de la lumânări şi undelemnul rămas neîntrebuinţat. În viitor, reparaţiunile la 
biserică, precum şi orice alte cheltuieli nu se vor mai face, de cât cu aprobarea Adunării 
Generale, care la sfârşitul anului, cercetează cum s-au întrebuinţat banii şi veniturile 
bisericei. 

Cu un cuvânt, tot ceea ce dau credincioşii parohiei, formează venitul bisericii, iar 
nu al preotului, care de aici înainte va fi plătit numai cu o leafă fixă, ca oricare alt 
funcţionar. Adunarea Generală, compunându-se din 200-300 bărbaţi, administraţia averii 
s-ar fi făcut cu greu, fiind-că nu s-ar fi putut aduna numărul cerut de lege. De aceea 
legiuitorul, a dat dreptul acestei Adunării ca din sânul ei, să aleagă 25 persoane care să 
compună consiliul parohial şi alţi 5, care să fie epitropi. Consiliul parohial şi Epitropii, fiind 
însă numai o delegaţiune a Adunării Generale, nu au alt drept, decât de a nu executa ceea ce 
ea hotărăşte şi numai în felul cum ea a dispus. 

Totul hotărându-se prin urmare, numai de Adunarea Generală, Consiliul parohial, 
socotind ca o datorie a sa de a da aceste explicaţiuni, face un călduros apel, la bărbaţii 
ortodocşi din parohia bisericii noastre ca să nu lipsească nici unul când vor fi chemaţi în 
Adunarea Generală, fiindcă încă odată, întreţinerea bisericii, fiind lăsată în sarcina 
locuitorilor şi interesând deci deopotrivă pe bogat ca şi pe cel sărac este bine, ca fiecare să 
se prezinte şi să-şi dea părerea. 

În acelaşi timp, Consiliul mai face apel la toţi credincioşii ortodocşi, ca să viziteze 
biserica, Dumineca şi în zilele de sărbători, adresându-se mai cu seamă sexului feminin, pe 
care D-zeu l-a  înzestrat cu o inimă bună şi miloasă şi cu concursul căruia Consiliul este 
convins, că biserica va deveni iarăşi locaşul propovăduitor al moralei creştine, spre binele 
omenirii şi a ţării noastre. 
   Consiliul Parohial 

Copie după răspunsul dat de P.S. Episcop raportului No. 16/925 al Preşedintelui 
şi apelului Consiliului parohial al bis. Postelnicu-Fir-Craiova.                    
     Prea Cucernice Părinte, 

Ca rezultat al raportului Prea Cucerniciei Voastre No. 16/925, pe care nu se 
cuvenea sub regimul de autonomie bisericească de azi să-l mai înaintaţi Onoratului Minister 
de Culte, vi se comunică următoarele sfătuiri pe care vă invităm a le face cunoscute şi 
enoriaşilor Prea Cucerniciei Voastre. 

Constatăm cu multă nedumerire că influenţat poate de spiritul vitreg al vremii, 
consiliul parohial al Bisericii Postelnicu Fir din Craiova, pogorându-se dintr-o dată  din 
înălţimea curată şi sfântă a menirei şi a acţiunei Bisericii de a reface sufletele de care cu 
plăcere vedem că a început să se ocupe amintitul consiliu a ţinut să se oprească dintr-o dată 
şi asupra Preotului dar nu spre a-l onora ci spre a-l lepăda din rangul lui de părinte sufletesc 
al enoriaşilor săi şi de apostol al Domnului, în postul de simplu „funcţionar” adică de 
servitor înglobat în masa enoriaşilor săi şi rămas la bunul lor plac mai ales în ce priveşte 
drepturile lui de renumerare şi de existenţă. Procedarea aceasta este destul de rea pentru că 
socotind pe Preot drept un simplu „funcţionar” bugetar, enoriaşii parohiilor noastre de sigur 
că nu vor mai avea cu Preotul lor contactul sufletesc de fii care să-l mai sprijinească prin 
generozitatea şi recunoştinţa lor cu nici un fel de ajutorare personală. – Să se ştie însă că 
concepţiile şi tradiţiile Sfintei noastre biserici nu sunt acestea şi enoriaşii n-au nici un drept 
să se atingă de ele chiar când ar porni în hotărârile lor de la cele mai bune intenţii ca în 
cazul bunăoară al Onoratului consiliu parohial de la Postelnicu Fir. – În Biserica creştină nu 
numai sf. apostoli şi toţi ceilalţi reprezentanţi ai ei, dar însuşi Mântuitorul Hristos a trăit din 
ofrandele gloatelor! – De ce?  

Pentru că religia şi biserica creştină au ca primă grijă şi datorie punerea în cea mai 
desăvârşită valoare a altruismului şi a dărniciei omeneşti prin care se cultivă dragostea, 
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spiritul de jertfă şi totodată puterea şi acţiunea providenţială a omului pentru binele public 
şi pentru mântuirea lui sufletească. E drept că dărnicia aceasta, biserica o foloseşte pentru 
ajutorarea celor neputincioşi pentru creerea şi întreprinderea diferitelor instituţiuni de bine 
şi progres public dar în acelaşi timp ea o foloseşte şi pentru ajutorarea părinţilor sufleteşti ai 
gloatelor în felul ajutorării băneşti de către gloatele de pe vremuri a Însuşi Mântuitorului 
Isus Hristos.- Prin procedura aceasta, Biserica face după cum vedem din dărnicie un mijloc 
de legătură între oameni şi de sprijin şi de recunoştinţă, servindu-se de ea ca de cel mai 
superior ciment prin care se poate întemeia pe pământ o solidaritate socială cu baza în 
dragoste şi în respect. 

Pe lângă toate celelalte legături deci, Preotul se cade să rămână prins de enoriaşii 
săi şi prin dărnicia lor către el, prin care se cimentează între ei puternica şi fireasca legătură 
familiară dintre fiu şi părinte. Ca atare competinţa şi dreptul de a se pronunţa în chestiunea 
tratamentului şi moral şi material al preoţilor nu le poate avea decât Ierarhul şi nu enoriaşii, 
cari după cât se vede din încheierea consiliului parohial ai parohiei Postelnicu Fir, Craiova, 
l-ar voi pe Preot nu ca pe părintele lor de către care să-şi arate şi prin ajutorări materiale 
dragostea lor de fii, ci numai un biet funcţionar de soarta căruia să poată dispune după voie. 
-  Dar asta nu se poate!  Şi nu se pate pentru că numai Ierarhia apostolică din care facem 
parte, numai noi Vlădicii, este chemată să decidă şi de pregătirea şi de existenţa Preoţilor 
din întreaga biserică, cum şi de toate raporturile lor cu enoriaşii parohiei. – Ierarhia 
apostolică, ea şi numai ea are dreptul să definească ocupaţiunile şi poziţia socială a 
Preoţilor, cari sunt părinţii sufleteşti şi căpeteniile conducătoare ale enoriaşilor şi nu slugile 
lor de soarta cărora enoriaşii să poată dispune prin nişte simple şi neîntemeiate dispoziţiuni 
locale ca cele de pildă ale Consiliilor sau chiar ale adunărilor parohiale locale. 

În consecinţă sfătuim cu toată dragostea părintească pe harnicul consiliul parohial 
al enoriei Postelnicu Fir Craiova să-şi restrângă preocupările numai la îngrijirea materială a 
clădirilor cum şi la îngrijirea instituţiunilor parohiale locale şi la operile de cultură şi de 
bine facerea de care suntem informaţi că Consiliul acesta se ocupă cu mult zel şi pentru 
care îi adresăm mulţumirile şi binecuvântările Noastre. 

Chestiunea remunerării Preoţilor deci să binevoiască să o lase pe seama legilor 
ţării şi a dispoziţiunilor Chiriarhiale mărginindu-se în această privinţă numai la consideraţia 
dacă lefurile preoţeşti aşa cum le sunt fixate le sunt sau nu suficiente Preoţilor şi 
cântăreţilor lor să trăiască potrivit culturii, situaţiunii sociale şi misiunii lor educative şi 
mântuitoare. O astfel de considerare va lămuri cu siguranţă Consiliul parohial asupra 
absolutei insuficienţe a acestor salarii şi ca atare Noi ne-am simţit foarte fericiţi dacă 
concluziunea la care s-ar ajunge în astfel de cazuri ar consta în hotărârea acestor Consilii 
parohiale de a le împlini Preoţilor şi cântăreţilor locali toate lipsurile băneşti cu aceiaşi 
dărnicie creştină vestită la românii din trecutul istoriei noastre. În nădejdea deplină că 
arhiereştile Noastre sfaturi vor fi întru totul ascultate şi urmate atât de Onoratul Consiliu 
parohial de la Postelnicu Fir cât şi de toţi cucernicii enoriaşi ai acelei parohii cât în fine şi 
de toate Consiliile şi adunările parohiale din întreaga Eparhie vă trimitem la toţi cu toată 
căldura de suflet binecuvântările şi urările Noastre de bine şi sănătate. 

Primiţi arhiereşti binecuvântări. 
 Episcop, (ss) VARTOLOMEU     Director, (ss), N. CERNĂIANU 
N.B. – Cuc. Preoţi sunt sfătuiţi să-şi lămurească Consiliile şi adunările parohiale privitor pe 
situaţia lor materială cât şi a cântăreţilor lor în felul acestor expliacţiuni.  
                                                           Conformă, GH. GH. PESCARU 
„Renaşterea”, V, nr. 2, febr., 1926, p9. 65-70.   
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Abstract: Father Anghel Pârvănescu (1894-1931) from the Church 
„Postelnicu Fir” from Craiova - a Symbol of Orthodoxy from the Lands 
of Oltenia  
This present article is a comemorative one. In a few pages, we described the 
great personality of one of the most promeinent priets from Oltenia at the 
begining of the 20th century. Born in a small village from Dolj county, 
Anghel Pârvănescu will graduate the theological seminary from Râmnicu-
Vâlcea, and the Faculty of Theology from Bucharest. Also, he received a 
scholarship to study abrod in Strasbourg. As a priest and as a archpriest, he 
will have an important theological activity, publishing various studies, 
which are mentioned at the end of the article. To strengthen his real 
implication within the pastoral field, we are giving some testimonies about 
him. Unfortunately, he died very young, just 37 year old.    
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Sinodul al VII-lea ecumenic 

 
 

Pr. Dr. CIPRIAN CATANĂ1 
 

Cuvinte cheie: iconoclasm, dinastia isauriană, icoane,  
Leon al III-lea Isaurul, Constantin al V-lea 

Keywords: iconoclasm, the Isaurian Dynasty, icons,  
Leon III the Isaurian, Constiantine V 

 
 
Ultima mare încercare din punct de vedere doctrinar pe care Biserica avea să 
o depăşească, în special după definiţia celui de-al VII-lea sinod ecumenic de 
la Niceea din 787, a fost iconoclasmul. Dacă primele şapte sinoade 
ecumenice au demascat şi condamnat erezii ce  loveau dogma trinitară, 
acum Biserica trebuia să lupte pentru apărarea cinstirii sfintelor icoane. 
Etimologic, iconoclasmul înseamnă distrugerea icoanelor. Pentru a indica 
aceeaşi acţiune de distrugere şi de necinstire a icoanelor, în alte exprimări, 
se foloseşte termenul de iconomahie. Acest curent eretic a fost iniţiat şi 
susţinut de împăraţi, bucurându-se de sprijinul politic şi militar al acestora. 
Prin cruzimea cu care a fost impusă această învăţătură greşită se deosebeşte 
de ereziile care au precedat-o. 

Perioada iconoclastă este lungă, ţinând aproape un secol, începând 
cu dinastia isauriană (717-802) şi sfârşindu-se în anul 843 prin aşa-numita 
restaurare a Ortodoxiei când imperiul era condus de dinastia  de Amorium.2 
Iconoclasmul a cunoscut două faze: cea dintâi este inaugurată de Leon III  
Isaurul în anul 726 şi se încheie în timpul împărătesei Irina  şi a fiului ei 
Constantin VI, odată cu sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea din 787; 
iar cea de-a doua începe cu anul 813, de la urcarea pe tron a lui Leon V 
Armeanul şi se termină în anul 843 în timpul domniei lui Mihail al III-lea, 
sub tutela mamei sale, Teodora.  

                         
1 Parohia „Sf. Nicolae”, Băileşti. 
2 Bazileii iconoclaşti au fost toţi de origine anatoliană: isaurienii Leon III (717-741) şi 
Constantin V (741-775), armeanul Leon V (813-820), frigienii Mihail II (820-829) şi Teofil 
(829-842). Iar cultul icoanelor a fost restabilit de două ori de femei: împărătesele Irina, de 
origine greacă şi Teodora, de origine din Paflagonia – o provincie din Asia Mică, în 
apropierea Constantinopolului. Cf. St. Brezeanu, Istoria medie universală, Bucureşti, 1980, 
p. 75. Aceeaşi informaţie o mai găsim la PAUL LEMERLE, Bizanţul şi originile civilizaţiei 
noastre, în ,,Literatura Bizanţului”, traducere şi prezentare de N.Ş. Tanaşoca, Bucureşti, 
1972, p. 45  
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Aşadar, cel care a dat tonul disputelor legate de cinstirea icoanelor a 
fost împăratul Leon al III-lea Isaurul, originar din Germanikeia în Siria, 
născut în jurul anului 685 într-o familie de ţărani şi primind numele de 
Kanon la botez.3 Cariera militară şi-a început-o în timpul împăratului 
Justinian al II-lea (705-711), iar curajul dovedit în luptele din Caucaz l-au 
făcut pe împăratul Anastasie al III-lea să-l numească strateg al themei 
Anatolikon. Realizând o alianţă cu strategul themei Armeniakon, 
Artabasdos, căruia îi promisese de soţie pe sora sa, Ana, dar şi funcţia de 
prim-ministru, a reuşit debarcarea de la conducerea imperiului a împăratului 
Teodosie al III-lea (715-717). La 25 martie 717, Leon al III-lea era 
încoronat împărat al Bizanţului de către patriarhul Gherman I al 
Constantinopolului, începând astfel dinastia isaurilor.4 

Două probleme mari l-au preocupat pe acest împărat la urcarea pe 
tron: asigurarea graniţelor răsăritene în faţa atacurilor arabe şi elaborarea 
unui nou cod legislativ, menit a-l înlocui pe cel al lui Justinian (527-565). 
Noul cod numit Ekloge5 a fost promulgat în 726 şi cuprindea 18 capitole în 
care erau specificate legi în privinţa căsătoriei, logodnei, testamentelor, 
tutelei, eliberarea sclavilor, mărturiilor la procese, riscurilor legate de 
diverse tranzacţii, dar şi un capitol în care erau menţionate diverse pedepse. 
Din programul legislativ iniţiat de Leon III mai fac parte alte trei acte 
normative: Codul rural sau Legea agricultorului în care se găsesc indicaţii 
cu privire la proprietatea ţărănească privată, abolirea muncii obligatorii, 
proprietatea oştească sau introducerea  libertăţii de mişcare; Codul Militar 
prevede pedepse ale militarilor în cazul implicării acestora în revolte, 
dezertări sau insubordonări; Legea Maritimă sau Legea maritimă rodiană  

                         
3 Cf. THEOPHANES, Cronographia, A.M. 6621, ed. C de Boor, vol. I, Leipzig, 1883. 
Aceleaşi date le aflăm şi la ST. GERO, Byzantine iconoclasm during the reighn of Leo III, 
Louvain, 1973, p. 13-14 
4 G. OSTROGORSKY, Geschichte des bysantinischen staates, Munchen, 1940, p. 97 apud 
Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, ,,Biserică şi stat în contextul crizei iconoclaste sub 
împăratul Leon al III-lea (717-741) în Imperium et sacerdotium. Dinamica raporturilor 
Biserică-Stat în Imperiul Romano-Bizantin (306-867), Ed. Astra Museum, Sibiu, 2015, 
p.434 
5 Titlul complet era următorul: ,,O selecţie prescurtată a legilor, organizată de Leon şi 
Constantin, împăraţi înţelepţi şi pioşi, din Instituţiile, Digestele, Codexul şi Novelele 
marelui Justinian şi revizuită în spiritul unei mari filantropii” cf. K.E. ZACHARIA VON 
LINGHENTAL, Collectio librorum juris graeco-romani ineditorum. Ecloga Leonis et 
Constantini apud A.A. VASILIEV, Istoria Imperiului Bizantin, traducere şi note de Ionuţ-
Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă şi Sebastian-Laurenţiu Nazâru, Ed. Polirom, 
Bucureşti, 2010, p. 255. Chiar dacă se voia o interpretare a legilor în spiritul unei mai mari 
filantropii, din acest cod nu lipseau pedepse ca tăierea limbii, mâinilor sau nasului, orbirea 
sau arderea  părului.  



178 

în care se aduceau reglementări cu privire la transportul şi comerţul 
maritim.6 

În ceea ce priveşte atitudinea sa faţă de Biserică, în primii ani ai 
domniei, a fost una conciliantă, abia în 726 expunându-şi cele dintâi intenţii 
iconoclaste. Leon III provenea din regiunile orientale ale Imperiului, acolo 
unde erau puternic răspândite ideile iconoclaste. Ajuns în fruntea  imperiului 
şi socotind că are dreptul de a hotărî atât în problemele bisericeşti, cât şi 
laice, considerându-se ,,împărat şi preot”,7 împăratul a impus iconoclasmul 
ca doctrină oficială a statului. El spera că astfel va elimina din  religia 
creştină rămăşiţele păgâne. Pe de altă parte, împăraţii iconoclaşti au pornit 
iconomahia şi ca o reacţie adversă la monahismul bizantin, aprig susţinător 
al icoanelor.8 Pentru că mănăstirile se înmulţiseră, posesiunile lor funciare, 
de asemenea, iar vieţuitorii lor beneficiau de imunităţi fiscale, bazileii 
bizantini au considerat toate aceste stări de fapt grave prejudicii aduse 
tezaurului statului dar şi armatei. Pe lângă toate acestea, Leon III considera 
că, prin cinstirea icoanelor, se încalcă porunca a II-a a Decalogului (Ieşire, 
20, 4-5 şi Deuteronom, 5, 8-9), iar ca un al doilea Ozia (confuzie cu 
Iezechia), care a aruncat şarpele de aramă din templul din Ierusalim pentru 
că cinstirea lui înclina spre idolatrie (4 Regi, 18,4), a hotărât să scotă 
icoanele din biserici.9 

Motivul imediat care l-a determinat pe Leon să declanşeze ofensiva 
împotriva sfintelor icoane l-a constituit o erupţie vulcanică din anul 726. În 
acest fenomen natural însoţit şi de un cutremur, împăratul a văzut dovada 
mâniei lui Dumnezeu stârnită de idolatria oamenilor care cinsteau sfintele 
icoane. Anul 726 reprezintă aşadar momentul începerii acestei persecuţii. 
Imediat împăratul a dispus distrugerea icoanei Mântuitorului situată 
deasupra uneia dintre porţile intrării Chalke, aşa cum era numită 
impunătoarea intrare în palatul imperial. S-a creat o agitaţie, iar ofiţerul 
imperial delegat să distrugă această icoană a fost ucis. Răzbunarea imperială 
a fost cruntă, mulţi oameni fiind arestaţi şi ucişi, aceştia fiind primii martiri 
ai cultului icoanelor.10 Tot cu acest prilej se spune că împăratul ar fi poruncit 
                         
6 A.A. VASILIEV, op.cit., p. 258-260 
7 Această denumire apare în scrisoarea pe care Leon o trimite papei Grigorie II în care îşi 
apăra doctrina iconoclastă. Cf. J. GUILLARD, ,,Aux origines de l`iconoclasm: Le 
temoignage de Gregoire II”, în Travaux et memoires de l`institute d`ethnologie, nr. 3/1968, 
p. 299. 
8 La acea vreme, în sec. VII-VIII, în capitală şi împrejurimi erau foarte multe mănăstiri, 
obşti monahale şi comunităţi de acest fel  în care vieţuiau circa 100 000 de călugări, un 
număr extrem de mare.Cf. N.P. KONDAKOV, Iconography of the Holy Virgin, Petrograd, 
1915, II, 3 apud A.A. VASILIEV, op.cit., p. 269. 
9 Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, art.cit., în Imperium…, p. 435. 
10 M.F. AUZEPY, ,,La destruction de l`icone du Christ de la Chalce par Leon III”, în 
Byzantion, LX/1990, p. 448. 
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închiderea Universităţii din Constantinopol, arderea volumului de carte şi 
alungarea profesorilor de aici care refuzau să sprijinire mişcarea iconoclastă. 

 Deoarece creştinii simpli nu au primit bine măsurile împăratului, 
acesta a căutat să justifice acţiunile sale prin diverse demersuri teologice, 
căutând totodată să atragă de partea sa superiorii bisericilor din 
Constantinopol, patriarhul Gherman şi din Roma, papa Grigorie II. 
Patriarhul chiar l-a implorat pe împărat să  nu devină ,,un înaintemergător al 
lui antihrist şi distrugător al lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu  Cel 
întrupat promovând o asemenea erezie deoarece prin cinstirea icoanelor nu 
este lezată cu nimic învăţătura Bisericii revelată de Dumnezeu şi 
propovăduită de Sfinţii Apostoli”.11 Împăratul a ignorat aceste sfaturi, ba, 
mai mult, chiar a trimis un răspuns tăios patriarhului spunând că ,,toţi 
împăraţii dinaintea lui şi toate popoarele creştine cred că prin cinstirea 
icoanelor se practică idolatria”.12Toate încercările acestui patriarh de a opri 
tendinţele iconoclaste imperiale au fost sortite eşecului.  

În Apus, papa Grigorie II, un fervent apărător al cultului icoanelor, a 
luat şi el atitudine faţă de învăţătura greşită a împăratului. L-a combătut pe 
acesta prin scrieri dogmatice, scoţând în evidenţă calea greşită pe care 
mergea bazileul. Papa susţinea că prin cinstirea icoanelor, Biserica nu a 
căzut în rătăcire, căci acest lucru nu este o tradiţie păgână, ci are izvorul la 
Dumnezeu. ,,Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spune el, referindu-se la 
canonul 82 Trulan, S-a făcut Om şi de aceea avem voie să-I zugrăvim chipul 
uman în icoană, în amintirea petrecerii Sale în trup, a Patimilor Sale, a 
morţii Sale şi a mântuirii lumii”.13 Avem de-a face aici cu reluarea 
învăţăturii Sfântului Ioan Damaschin cu privire la fundamentarea 
corectitudinii zugrăvirii icoanei lui Hristos pe dogma Întrupării: ,,firea 
trupului n-a devenit Dumnezeire, ci după cum Cuvântul, fără să se schimbe, 
S-a făcut trup, rămânând ceea ce era, tot aşa şi trupul a devenit Cuvânt, 
nepierzând nimic din ceea ce este, ci mai degrabă identificându-se cu 
Cuvântul după ipostas. De aceea, plin de încredere, zugrăvesc pe 
Dumnezeul nevăzut, nu ca nevăzut, ci ca pe unul Care S-a făcut văzut 
pentru noi prin participare la carne şi sânge”.14 Spre deosebire de idoli, care 
                         
11 THEOPHANES, op.cit., A.M. 6221 Aceeaşi informaţie o găsim şi la Pr. prof. dr. 
NICOLAE CHIFĂR, ,,Taina întrupării Cuvântului, fundamentul iconologiei Sfântului 
Gherman I, Patriarhul Constantinopolului”, în vol. Învăţământul universitar vocaţional la 
ceas aniversar-2010. Studii şi cercetări, coord. de Viorel Sava, Dan Sandu şi Emilian 
Iustinian Roman, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010, p. 455-466. 
12 IBIDEM, A.M. 6218. 
13 Cf. D STEIN, Der Beginn des byzantinischen Bildestreitesund seine Entwicklung bis in 
die 40er Jahre des 8 Jahrunderts, Munchen, 1980, p. 103, nota 43 apud Pr. prof. dr. 
NICOLAE CHIFĂR, art. cit., în Imperium…, p. 451. 
14 MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Florenţa, 1759-1798, reed. 
Graz, 1960, XIII, 216 BD. 
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sunt reprezentări picturale păgâne, ale unor fiinţe inexistente, icoanele 
creştine ne înfăţişează evenimente întâmplate în istorie precum Naşterea 
Domnului, închinarea păstorilor, magilor şi îngerilor, învierile din morţi, 
vindecarea multor bolnavi, izgonirea diavolilor, Răstignirea, Patimile, 
Învierea, Înălţarea la cer sau Pogorârea Sfântului Duh. 

Pentru a da o mai mare legitimitate măsurilor sale, Leon a convocat 
o adunare (silentium) în palatul său, la care au participat în special înalţi 
funcţionari civili. A fost invitat şi patriarhul, care cunoscând scopul întâlnirii 
acesteia, a refuzat invitaţia. Chiar a părăsit scaunul patriarhal, retrăgându-se 
la Platanium, în casa părintească unde şi-a petrecut ultimii ani din viaţă, 
până la moartea sa din anul 733.15 S-a redactat un edict care reprezenta 
pentru împărat baza legală de înlăturare a icoanelor şi de persecutare a celor 
care le cinsteau. Patriarhul Gherman a refuzat semnarea acestui act, dar 
urmaşul său, Anastasie (730-754), l-a semnat, oficializând în acest fel 
iconoclasmul ,,sub patronajul Bisericii”.  

Papa Grigorie II a protestat faţă de acest edict, de înlăturarea 
patriarhului Gherman şi de numirea necanonică a lui Anastasie, 
ameninţându-l pe împărat cu excomunicarea şi cu scoaterea Romei şi a 
Italiei de sub patronajul bizantin. Măsurile imperiale nu au întârziat să 
apară, papa fiind considerat un rebel şi trădător şi arestat. Dacă la 
Constantinopol, sub presiunea împăratului, episcopii răsăriteni s-au 
pronunţat în favoarea iconoclasmului, Apusul nu a cedat. Urmaşul lui 
Grigorie II  în scaunul pontifical, papa Grigorie III (731-741) a convocat un 
sinod la 1 noiembrie 731 la care au participat 93 de episcopi, toţi 
condamnând iconoclasmul aşa cum aflăm din actul sinodal: ,,Dacă cineva, 
nerespectând vechea tradiţie apostolică ţinută cu sfinţenie de Biserică, se 
face distrugător şi profanator al sfintelor icoane şi aruncă icoanele Domnului 
şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ale neprihănitei şi preaslăvitei Maicii 
Sale, Pururea Fecioare Maria, ale fericiţilor Apostoli şi ale tuturor sfinţilor, 
să fie oprit de la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus 
Hristos şi scos din comuniunea Bisericii universale”.16 Şi acest papă a fost 
întemniţat din ordin imperial. 

Leon III  nu s-a oprit aici cu represaliile. A trimis în acelaşi an o 
flotă spre Roma, care a fost distrusă de o furtună în Marea Adriatică. 
Insuccesul acestei acţiuni l-a făcut pe bazileu să mărească impozitul în 
Italia, să confişte subvenţia ,,Patrimonium Petri” pe care a vărsat-o în 
vistiria imperială şi să scoată de sub autoritatea papală diocezele Calabria, 

                         
15 D. BĂLŢAT (P.S. Visarion al Tulcii), Cinstirea Sfintelor icoane în scrierile Sfântului 
Gherman I, Patriarhul Constantinopolului, în Revista „Mitropolia Ardealului”, nr. 3/1989, 
p. 33. 
16 L. DUCHESNE, Liber Pontificalis, I, Paris, 1886, p. 415. 
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Sicilia, Creta şi Iliricul Oriental (Illyricum, Epir, Macedonia, Tesalia, 
Achaia, Dacia Ripensis, Dacia Mediteranea, Dardania şi Moesia) pe care le-a 
arondat Constantinopolului.17 Această acţiune a fost gândită de Leon III din 
perspectiva politicii sale religioase. Acum, jurisdicţia Patriarhiei de 
Constantinopol se întindea în aproape tot Imperiul Bizantin. Patriarhul 
numit de împărat devenea cel mai apropiat colaborator al său indiferent de 
politica lui religioasă, căci altfel putea oricând să-şi piardă scaunul. 
Patriarhul devenise astfel, în perioada iconoclastă un instrument în mâna 
împăratului care crease pentru noua erezie o bază solidă susţinută de 
Biserica supusă puterii imperiale. În astfel de condiţii, raporturile dintre 
Răsărit şi Apus s-au deteriorat, astfel încât ruptura părea definitivă, iar papa 
începe să facă demersuri de apropiere faţă de regii Carol Martel, Pepin cel 
Scurt şi Carol cel Mare ai francilor. 

Cu toate aceste luări de poziţie ale unor ierarhi care au rămas 
ancoraţi în dreapta credinţă, împăratul a continuat politica sa de distrugere şi 
îndepărtare a icoanelor din spaţiul public. Deşi patriarhul Nichifor, relatând 
despre aplicarea edictului din 730, afirma că ,,icoanele au fost scoase din 
biserici şi arse”,18 nu poate fi vorba de o distrugere sistematică a icoanelor 
ca cea din timpul patriarhului Nichita (766-780), din anul 768, ci mai mult 
de intensificarea cinstirii Sfintei Cruci fără chipul Mântuitorului. În locul 
icoanei Mântuitorului de la poarta Chalke, doborâtă chiar de la începutul 
propagandei iconoclaste, a fost aşezată Sfânta Cruce, flancată de icoanele 
apostolilor şi prorocilor, iar deasupra având următoarea inscripţie:,,Pentru că 
n-au vrut să-L vadă pe Hristos zugrăvit cu materiale pământeşti ca fiinţă 
mută şi lipsită de viaţă, împotriva poruncii Sfintei Scripturi, Leon şi fiul său, 
noul Constantin, au aşezat deasupra porţii palatului semnul de trei ori fericit 
al Sfintei Cruci spre închinarea credincioşilor”.19 Icoanele apostolilor şi ale 
profeţilor nu mai aveau vreun rol liturgic, ci doar unul istoric, evidenţiind 
mai mult trăsăturile omeneşti ale icoanei Mântuitorului care fusese 
îndepărtată. Faptul că, în Constantinopol şi în provinciile europene ale 
imperiului, multe lăcaşuri de cult, dar şi palatul imperial şi-au păstrat 
frescele şi mozaicurile până la moartea lui Leon denotă că icoanele încă erau 
prezente în viţa publică, fie şi numai cu rol estetic, locul lor fiind luat treptat 
de ornamente florale sau de scene de pescuit şi vânătoare.20 Împăratul s-a 

                         
17 H.G. BECK, Geschichte der orthodoxen Kirche im Byzantinischen Reich, Gottingen, 
1980, p. 73 apud Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, art. cit., în Imperium…, p. 457. 
18 Patriarhul NICHIFOR, Breviarum, p. 58 apud Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, art.cit., 
în Imperium…, p. 466. 
19 SFÂNTUL TEODOR STUDITUL, Respingerea poemelor iconoclaştilor, Migne, PG, 
XCIX, 437C 
20 CHARLES DIEHL, Le monde oriental, Paris, 1944, p. 268. 
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izbit de opoziţia dârză a iconodulilor din provinciile europene ale 
imperiului, dar mai ales de cea a călugărilor. 

Oricum ar fi, iconoclasmul propovăduit de Leon III nu a cunoscut 
susţinerea dogmatico-hristologică dată de împăratul Constantin V şi de 
sinodul de la Hieria din anul 754, ci urmărea mai mult crearea unui climat  
cultural, politic şi religios tolerant între creştini, evrei şi musulmani. 
Împăratul Leon, care urmărea întâi interesele politice şi economice ale 
imperiului, fără a poseda o cultură teologică profundă şi provenind dintr-o 
zonă în care, sub influenţa monofizismului, se manifesta încă o puternică 
reţinere faţă de cultul icoanelor, considera că este mai util îndepărtarea unei 
tradiţii a Bisericii, care oricum fusese pusă în discuţie de unii Sfinţi Părinţi 
şi teologi din secolele anterioare şi cunoscuse în timp unele exagerări 
datorită evlaviei formaliste, decât să pericliteze stabilitatea imperiului.21 
Prerogativa de conducător al uni stat creştin şi protector al Bisericii îi oferea 
posibilitatea să acţioneze liber, indiferent de consecinţe. Considerându-se 
,,împărat şi preot”, concept brevetat de ilustrul său înaintaş Constantin cel 
Mare, el a crezut că poate şi că este de datoria lui să intervină în problemele 
bisericeşti la fel ca în cele ale statului. Însă tocmai această intervenţie 
anormală a dus la dezbinare şi destabilitate, la stricarea armoniei dintre cele 
două entităţi  şi la scrierea unui episod în istoria creştinismului. Totuşi, 
potrivit unui cercetător rus : ,,Epoca lui Leon al III-lea a fost mai degrabă o 
pregătire pentru persecuţia icoanelor şi a cinstitorilor lor  decât o reală 
persecuţie”.22 

Atitudinea iconoclastă membrilor dinastiei isauriene a continuat prin 
împăratul Constantin al V-lea (741-775) care a urmat la tron după moartea 
tatălui său, Leon III (18 iunie 741).23 De altfel, el fusese încoronat coregent 
încă din anul 720. Dat fiind faptul că politica sa iconoclastă a fost mult mai 
dură şi soldată cu mult mai multe victime decât cea din timpul tatălui său, 
înseamnă că el, încă de mic a fost educat în acest spirit de ură faţă de 
sfintele icoane. Deşi nu era recomandat de calităţi fizice şi psihice de 
invidiat, totuşi a reuşit victorii strălucite împotriva arabilor  şi bulgarilor, 
câştigându-şi pentru totdeauna respectul şi cinstea supuşilor săi.24 În luptele 

                         
21 Pr. prof. dr. PETRE SEMEN şi Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, Icoana.Teologie în 
imagini, Iaşi, 1999, p. 105-106. 
22 I. ANDREV, Germanus and Tarasius, the Patriarchs of Constantinople: Their life and 
activity in conection with the history of iconoclastic troubles, Sergiev Posad, 1907, p. 71. 
23 Despre el Theophanes spunea: ,,Acest câine sângeros, vătămător şi nebun, abuzând de 
putere ca un tiran… s-a lepădat mai întâi de Dumnezeu şi Mântuitorul Iisus Hristos, de 
Maica Lui Preacurată şi Preasfântă şi de toţi sfinţii.” Cf. THEOPHANES, A.M. 6220. 
24 Despre el G. Ostrogorsky spunea: ,,Nu o spontană ofensivă, ci o inteligenţă chibzuită a 
unui strateg prevăzător asociată cu un mare curaj personal i-a dat posibilitatea să serbeze 
strălucite victorii asupra arabilor şi bulgarilor, care l-au făcut aproape un zeu în faţa 
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cu arabii conjunctura a fost de partea lui, profitând de luptele interne prin 
care aceştia treceau la schimbarea dinastiei omaiazilor cu cea a abasizilor. 
Tot acum capitala se mută de la Damasc la Bagdad, mult mai departe de 
graniţele imperiului. Slăbirea arabilor îi oferea lui Constantin V ocazia 
perfectă de a pătrunde dincolo de graniţele arabilor, ocupând Germanikeia, 
în nordul Siriei, oraşul natal al familiei sale. În 747 reuşea să distrugă în 
apropierea Insulei Cipru flota arabă trimisă din Alexandria.25 Începând cu 
anul 756 Bizanţul a început să aibă conflicte tot mai dese cu bulgarii, 
conflicte ce au culminat cu lupta de la Anchialos unde hanul Teletz a fost 
învins de bizantini.26 Aşadar, pe plan extern Constantin şi-a asigurat 
graniţele de răsărit şi nord prin repurtarea acestor victorii. 

Pe plan intern, începutul domniei a fost unul zbuciumat. După doar 
un an de la înscăunare, Constantin V este deposedat de tronul imperial de 
cumnatul său, Artabastos. Acesta a restaurat cultul icoanelor, ,,reaşezându-le 
în tot oraşul spre închinare”,27 iar patriarhul Anastasie, aliniindu-se politicii 
imperiale, ţinând în mâini sfânta cruce a jurat că împăratul Constantin a spus 
în faţa lui: ,,Să nu crezi că Cel pe care L-a născut Maria şi Se cheamă 
Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, ci numai un simplu om! Căci Maria L-a 
născut aşa cum m-a născut pe mine mama mea, Maria”.28 Poporul auzind 
acestea a cerut cu multă înverşunare proscrierea lui Constantin. După doar 
câteva luni împăratul Constantin V îşi recapătă tronul şi începe un lung şir 
de pedepse faţă de cei care reuşiseră pentru puţin timp  să-l detroneze. 
Artabasdos este prins alături de fiii săi, orbit şi întemniţat împreună cu toţi 
sfătuitorii săi într-o mănăstire dezafectată la acea vreme, Chora: ,,După ce 
l-a orbit pe soţul surorii sale, Anna, pe prea-binecredinciosul Artabastos, 
Constantin l-a surghiunit împreună cu soţia  şi cei nouă copii în mănăstirea 
Chora, după ce o preschimbase în casă de mireni şi alungase toată obştea 
călugărească. Rămăşiţele lor ortodoxe zac în acea mănăstire”.29 Patriarhul 

                                                               
soldaţilor lui.” Cf. G. OSTROGORSKI, op.cit., p. 139. Aceeaşi informaţie o găsim şi la I. 
Rochow, Kaiser Konstantin V (741-775), Frankfurt, 1994. 
25 Pr. prof. dr. EMANOIL BĂBUŞ, Bizanţul. Istorie şi spiritualitate, Ed. Sophia, Bucureşti, 
2010, p. 288. 
26 M. GEORGESCU, Istoria Bizanţului, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte 2007, p. 117-118. 
27 TEOFAN MĂRTURISITORUL, Cronografia, traducere din limba greacă, studiu 
introductiv şi note de Mihai Ţipău, col. PSB 7, Ed. Basilica, Bucureşti, 2012, p. 399. 
28 THEOPHANES, A.M. 6233. 
29 The life of Michael the Synkellos, text and translation Mary Cunningham, Belfast 
Byzantine Enterprises, Dept. of Greek and latin, Queen`s University of Belfast, Belfast, 
1991, p. 108-109. Aceeaşi informaţie o mai găsim şi la PAUL A. UNDERWOOD, The 
Karyie Djami, vol. I, Historical introduction and description of the Mosaics and Frescoes, 
Routledge and Kegan Paul, London, 1967, p. 7. 
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Anastasie nu a fost alungat din scaun dar a fost şi el batjocorit, pus să se 
plimbe gol pe un măgar în hipodrom, după ce în prealabil fusese biciuit.30 

În urma tuturor aceste evenimente, împăratul a realizat că trebuie să 
pregătească o nouă ofensivă împotriva icoanelor cu diplomaţie şi răbdare, 
conştient fiind că iconoclasmul avea nevoie de girul Bisericii. Dacă 
înaintaşul său s-a folosit de acea adunare din 730 dar şi de ajutorul 
patriarhului Anastasie, Constantin V a urmărit să confere iconoclasmului 
legiferarea sinodală  căci, ,,fără sprijinul ierarhiei, fără acordul teologic, el 
purta amprenta unei măsuri poliţieneşti a împăratului”.31 

Dar până la ratificarea prin sinod a iconoclasmului era nevoie de 
prezentarea acestei erezii prin diverse scrieri care să fie acceptate de popor. 
Autorul lucrării Vita Nicetae Mediciensis,32 Theosteriktos, susţine că văzuse 
13 tratate alcătuite şi susţinute de împărat în diverse adunări pe parcursul a 
două săptămâni. Din aceste tratate nu ni s-au păstrat decât câteva fragmente 
citate şi combătute de patriarhul Nichifor al Constantinopolului (806-815) în 
Antirrhetici I şi II, cunoscute sub numele de frag. 1-15) şi 
frag. 16-24).33 Aceste scrieri propagandiste au fost citite în faţa 
populaţiei şi trimise episcopilor ca scrisori circulare. Pe baza acestora s-au 
iniţiat diferite discuţii teologice, dar mai ales, s-a prezentat direcţia 
iconoclastă care trebuia urmată. 

începea cu o mărturisire de credinţă, abordând apoi 
problema icoanei Mântuitorului. Se afirma aici că icoana adevărată trebuie 
să fie de aceeaşi fiinţăcu persoana reprezentată. Cum ar fi 
atunci posibil ca Hristos, care este o persoană din două firi, divină şi umană, 
unite într-o unire neamestecată să fie zugrăvit în icoană? Făcându-se aceasta 
se loveşte în însuşirile spiritului ca şi în  ale nevăzutului şi diformului care 
nu poate fi reprezentat, adică s-ar circumscrie natura divină a lui Hristos 
care este necircumcisă.34 Deoarece firea umană, susţinea Constantin V, a 
crescut împreună cu Logosul divin şi este unită substanţial cu El şi întrucât a 
preluat toate însuşirile Lui, din care este recunoscută firea Logosului, ea 
                         
30 Patriarhul Gherman, a cărui personalitate o subminase i-a profeţit acest lucru: ,,Nu te 
grăbi aşa tare, căci o să ajungi la timp în Dihippion” (denumirea porţii principale a 
Hipodromului) cf. THEOPHANES, A. M. 6221. 
31 K. SCHWARZLOSE, Der Bilderstreit. Ein Kampf der griechichen Kirche um ihre 
Eigenart und ihre Freiheit, Gotha, 1890, reed. Amsterdam, 1970, p. 59 apud Pr. prof. dr. 
NICOLAE CHIFĂR, ,,Sacerdotium et Imperium de la Hieria la Niceea (741-802), în 
Imperium et sacerdotium…, p. 482. 
32 Acta sanctorum, aprilie I, p. XVIII-XXIII. 
33 ST. GERO, op.cit., p. 39. 
34 G. OSTROGORSKI, Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites, Breslau, 
1929, red. Amsterdam, 1964, frg. 2-4 apud Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, ,,Teologia 
iconoclastă a împăratului Constantin al V-lea şi sinodul de la Hieria (754), în Studii 
istorice, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2005, p. 169-170. 
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devine deofiinţă cu El. Dacă însă se zugrăveşte în icoană numai firea umană, 
atunci se subscrie trupului lui Hristos un ipostas propriu făcând din 
dumnezeire o pătrime, adică trei persoane divine şi una umană.35 
Accentuând încă o dată deofiinţimea dintre icoană şi prototip, împăratul 
susţinea: ,,Este prin urmare imposibil ca să vorbeşti despre o  icoană acolo 
unde ea nu întruchipează configuraţia specifică persoanei zugrăvite. Pentru 
că ea este întotdeauna o icoană a unei persoane, firea divină neavând 
ipostas, este deci necircumcisă”.36 

Împăratul se pronunţă chiar şi împotriva scrierii numelui de icoană, 
afirmând că ,,numele lui Hristos denumeşte nu numai omul, ci şi pe 
Dumnezeu…Întrucât numele Dumnezeu şi om (adică Hristos) denumeşte şi 
firea divină şi pe cea umană, se poate spune că icoana este capabilă să 
reprezinte firea umană, nu însă şi pe cea divină, care este necircumcisă”.37 

exprima o altă idee, anume aceea că singura icoană 
adevărată a lui Hristos este Sfânta Euharistie, pe care El Însuşi a dat-o spre 
împărtăşire ucenicilor Săi: ,,Hristos, Care datorită dumnezeirii Sale a 
proorocit propria Lui moarte, Înviere şi Înălţare la cer, a instituit Taina 
Sfintei Euharistii ca prin aceasta cei care cred în El să aibă permanent un 
monument în amintirea Întrupării Sale. De aceea a poruncit ucenicilor şi 
apostolilor Săi să transmită în Trupul Său icoana operei sale de iubire, ca, 
prin slujba preoţilor, credincioşii să primească adevăratul Său Trup. Astfel, 
pâinea euharistică este icoana Trupului lui Hristos, căci ea reprezintă trupul 
Lui şi a fost drept Typos  al Trupului Lui… Nu orice pâine este trupul Lui şi 
nici orice vin este Sângele Lui, ci numai cel adus prin consacrarea 
preotului”,38 este concluzia pe care o formula Constantin V. 

Aceste tratate imperiale aveau să constituie temeiul doctrinar al 
discuţiilor dogmatice de la Hieria. G. Ostrogorski afirma că ele au fost 
ataşate invitaţiilor de participare la sinod sau expediate imediat după aceea, 
episcopii fiind obligaţi să le studieze înainte de prezentarea la sinod.39 

Constantin V avea nevoie ca programul său iconoclast să fie ratificat 
de un sinod şi nu de o adunare imperială, cum procedase predecesorul său, 
Leon III. Acest sinod avea să se deschidă la 10 februarie 754 în palatul 
imperial din Hieria, în partea asiatică a Bosforului, sub preşedinţia 
episcopului Theodosie al Efesului. Au participat 338 de ierarhi, majoritatea 

                         
35 H. HENEPHOF, Textus byzantinios ad iconomachiam pertinentes in usum academicum, 
Leyden, 1969, p. 53  apud  Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, ,,Teologia iconoclastă…”, în Studii 
istorice, p. 170. 
36 G. OSTROGORSKI, Studien, frag. 10-12 apud. Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, 
,,Teologia iconoclastă…”, în Studii istorice, p. 170. 
37 G. OSTROGORSKI, Studien, frag. 14-15. 
38 G. OSTROGORSKI, Studien…, frag. 18-22. 
39 G. OSTROGORSKI, Studien…, p. 15. 
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având puternice convingeri iconoclaste. Şi-a arogat pretenţia de sinod 
ecumenic deşi nu a îndeplinit toate condiţiile stabilite de sinopsele sinodale 
din secolele V-VIII. El a fost convocat de împărat, a luat o decizie 
dogmatică şi a întrunit un mare număr de episcopi din întreg Bizanţul, dar a 
eludat un criteriu fundamental care asigura ecumenicitatea unui sinod - 
acordul pentarhiei. Fără aprobarea conducătorilor bisericeşti din Roma, 
Alexandria, Antiohia şi Ierusalim, care reprezentau episcopatul şi 
credincioşii din afara graniţelor imperiale, un sinod nu poate fi declarat 
ecumenic. Aceasta cu atât mai mult cu cât, vom vedea, aceste patru biserici 
aveau să anatematizeze acest sinod şi hotărârile lui. Mai mult decât atât, în 
timpul desfăşurării acestui sinod nici măcar patriarhia de Constantinopol nu 
a fost reprezentată de întâistătătorul ei (Anastasie murise înainte de 
întrunirea sinodului). Abia la ultima şedinţă ţinută în Biserica Vlacherne din 
capitala imperiului, la 8 august 754, împăratul îl va numi în această funcţie 
pe Constantin de Syllaion (754-766).40 

La Hieria s-au discutat mai multe aspecte legate de cultul icoanelor. 
Chiar dacă nu s-a renunţat la acuzaţia de idolatrie - cinstirea creaturii în 
locul Creatorului -, adusă iconodulilor, sinodalii şi-au formulat învăţătura 
lor iconoclastă prevalându-se de dogma hristologică. Preluând concepţia 
împăratului Constantin V despre  identitatea de fiinţă dintre icoană şi 
prototipul ei, sinodalii au formulat învăţătura despre Sfânta Euharistie ca 
singura icoană adevărată a lui Hristos. Deşi nu au folosit termenul 
, ei au înţeles relaţia icoană-prototip ca identitate de fiinţă: 
,,Deoarece Dumnezeu   a luat firea noastră, materia firii omeneşti, care este 
întru totul perfectă, nu este o persoană specifică, pentru ca astfel să nu se 
înţeleagă o adăugire de persoană în Dumnezeire. Acelaşi lucru se întâmplă 
şi cu materia sau cu icoana în Sfânta Euharistie. Ea a fost supusă firii pâinii 
ca să poată fi jertfită, dar ea nu închipuie o formă umană ca să nu se cadă în 
idolatrie. Aşa cum Trupul lui Hristos este sfânt datorită firii lui Hristos, tot 
aşa el a fost îndumnezeit. Este clar că şi Trupul (pâinea euharistică) după 
prefacere este îndumnezeit prin harul sfinţitor ca icoană a sa. Aşa cum 
Hristos a îndumnezeit trupul, sfinţindu-l prin unire cu firea Sa 
dumnezeiască, tot aşa El a îndumnezeit pâinea euharistică, ca icoană 
adevărată  a Trupului Său natural care se sfinţeşte prin lucrarea Duhului 
Sfânt prin mijlocirea preotului în sfânta anafora. Trupul şi Sângele Lui în 
sfânta Euharistie sunt icoana nefalsificată a Mântuitorului Hristos cel 
întrupat, Dumnezeul nostru”.41 Conform acestei învăţături se punea sub 
semnul întrebării prezenţa reală a lui Hristos în Sfânta Euharistie.  

                         
40 THEPHANES, A.M. 6245. 
41 MANSI XIII, 264 BC. 
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Pentru a-şi prezenta învăţătura ca fiind una ,,ortodoxă” sinodul de la 
Hieria uzează de dogmele ortodoxe fixate la primele şase sinoade 
ecumenice. Nu se mai foloseşte ca argument principal acuzaţia împăratului 
Leon al III-lea, potrivit căreia cinstirea icoanelor ar fi idolatrie, ci preia 
teoria lui Constantin V din  , după care cinstirea icoanelor ar 
contrazice dogma hristologică.42 Cinstitorii icoanelor erau acuzaţi că prin 
pictarea acestora neagă dogma întrupării lui Hristos şi contrazic hotărârile 
celor şase sinoade ecumenice. Când se zugrăveşte o icoană, fie  se reprezintă 
Dumnezeirea necircumcisă a lui Hristos prin circumscriere în trupul creat, 
ceea ce reprezintă greşeala ,,circumscrierii”,43 fie se amestecă acea 
neamestecată unire, mărturisită la Calcedon,44 pentru că iconodulii cred că 
pot zugrăvi alături de firea umană şi ceva din cea divină. Se cade astfel în 
greşeala amestecării, aducându-se Dumnezeirii o îndoită blasfemie prin 
circumscriere şi amestecare, asemenea ereticilor Arie, Dioscor şi Eutihie. 

Iconoclaştii îi acuzau pe iconoduli că dacă zugrăvesc numai icoana 
trupului pe care l-am văzut, l-am pipăit şi cu care am convieţuit cad în 
greşeala despărţirii. Dacă, după părinţii ortodocşi, trupul este în acelaşi timp 
şi Trupul Cuvântului lui Dumnezeu şi nu este niciodată altul, ci primit întru 
totul de  natura divină în întregime şi a fost îndumnezeit în întregime, atunci 
cum poate fi acest trup despărţit şi zugrăvit de mâna pictorului?45 Dacă 
Dumnezeu rămâne la patimă nedespărţită de trup, cum s-ar putea despărţi 
trupul, care este unit cu Dumnezeirea şi îndumnezeit, de Dumnezeire şi 
reprezentat în văzul tuturor ca o icoană a unui simplu om? Deoarece 
iconodulii separă trupul de Dumnezeire şi îi dau un ipostas propriu, pe care 
intenţionează să-l picteze, introduc în Sfânta Treime o a patra persoană 
() şi zugrăvesc ceea ce a fost adoptat de Dumnezeire ca ceva 
neîndumnezeit. Prin urmare, cei care cred că pot zugrăvi icoana lui Hristos 
greşesc, fie că zugrăvesc Dumnezeirea şi o amestecă cu trupul (erezia 
monofizită), fie că zugrăvesc trupul lui Hristos neîndumnezeit şi despărţit în 
mod singular ca ipostas de sine stătător. Ei se identifică în acest fel cu 
nestorienii.46 

Aşadar, participanţii de la Hieria îi acuzau pe iconoduli atât de 
monofizitism cât şi de  nestorianism, deşi aceste învăţături greşite erau total 
opuse. Cum ar putea fi explicată această situaţie? 

                         
42 H.G. BRECK, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Munchen, 
1959, p. 301 apud Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, Studii istorice, p. 173. 
43 C.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1968, p. 1063. 
44 A. GRILLMEIER şi H. BACHT, Das Konzil von Chalkedon, vol. I, Wurzburg, 1951, p. 
390 apud Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, ,,Sacerdotium et imperium…”, în Imperium et 
sacerdotium…, p. 489. 
45 MANSI, XIII, 256 E-257A. 
46 MANSI, XIII, 257E-260AB. 
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 Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451) învăţa unirea 
firilor în persoana lui Iisus Hristos în mod nedespărţit (şi 
neîmpărţit (), împotriva lui Nestorie, şi neamestecat 
( şi neschimbat (, împotriva lui Eutihie şi Dioscor. 
Acest lucru arată că diferenţierea dintre firi nu a dispărut prin unirea 
ipostatică, ci, dimpotrivă, ambele firi şi-au păstrat însuşirile lor, unite într-o 
singură persoană şi un singur ipostas. Cele patru epitete explică atât unirea, 
cât şi diversitatea naturilor, într-un ipostas unic. Termenii şi 
 combat amestecarea şi schimbarea firilor, iar termenii 
şi  combat despărţirea şi împărţirea persoanei 
unice a lui Hristos. Aceste patru epitete au o importanţă fundamentală în 
definirea unirii ipostatice, astfel încât nu este permisă excluderea vreunuia 
dintre ele. Unde se petrece acest lucru, avem de-a face fie cu 
monofizitismul, fie cu nestorianismul.  

 Când sinodul de la Hieria i-a acuzat pe iconoduli de nestorianism, a 
mărturisit corect învăţătura calcedoniană îndreptată împotriva lui Nestorie. 
Iconoclaştii resping despărţirea firilor mărturisind unirea lor în mod 
nedespărţit, spunând: ,,Corpul îndumnezeit rămâne nedespărţit de 
Dumnezeire chiar şi la despărţirea sufletului de trup la patima de 
bunăvoie… Dacă Dumnezeirea a rămas la patimă nedespărţit de acest trup, 
cum pot ei… să despartă trupul de Dumnezeirea cu care este unit şi 
îndumnezeit?”.47 

 Iconoclaştii i-au mai acuzat pe iconoduli şi de monofizitism, 
afirmând că cel care zugrăveşte icoana lui Hristos amestecă Dumnezeirea cu 
omenitatea, care s-au unit într-un singur ipostas, căci numele Hristos 
înseamnă Dumnezeu şi om.48 În acest sens, sinodul de la Hieria a mărturisit 
neamestecarea firilor, conform definiţiei calcedoniene. Termenul 
adeseori împreună cu şi ,49 a fost 
întrebuinţat pentru a accentua unirea celor două firi. De exemplu: ,,Pictorul 
amestecă unirea neamestecată?”; ,,Nu este permisă zugrăvirea icoanei lui 
Hristos datorită nedespărţirii şi neamestecării celor două firi”;50 
,,Perfecţiunea neamestecată şi neîmpărţită a celor două firi nu poate fi 
zugrăvită în icoană”.51 Definiţia de la Calcedon a fost însuşită, înţeleasă şi 
reprodusă de participanţii de la Hieria prin prisma celor trei epitete citate 
mai sus. Se pare că iconoclaştii au ,,uitat” sau ,,omis” citarea celui de-al 
patrulea epitet - (neschimbat), foarte important în explicarea şi 

                         
47 MANSI, XIII, 257 AE. 
48 MANSI, XIII, 252 A. 
49 IBIDEM. 
50 IBIDEM, 272 B. 
51 IBIDEM, 340 C. 
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înţelegerea unirii firilor în unica persoană a lui Hristos. În toată 
argumentaţia iconoclastă acest termen lipseşte. Singurul loc care poate fi 
amintit este finalul horosului, în care sunt redate, pe scurt, sub forma unor 
anatematisme, definiţiile dogmatice ale sinoadelor ecumenice anterioare. 
Însă nu poate fi vorba de o referire directă a lor la acest epitet. 

Dacă se omite unul dintre cele patru epitete, unirea ipostatică poate fi 
înţeleasă într-un mod greşit. Ignorând acest lucru, iconoclaştii au demonstrat 
că au rămas tributari unei înţelegeri monofizite a unirii celor două firi din 
persoana Mântuitorului. Nu au înţeles că în unire cele două firi au rămas 
neschimbate. Pentru ei nu era de imaginat faptul că persoana lui Hristos 
păstrează întru totul şi însuşirile umane neschimbate, excluzând păcatul, 
care nu era o însuşire a firii umane, ci un act. Ei au mărturisit îndumnezeirea 
firii umane, fără a înţelege că acest lucru s-a împlinit nedistrugând însuşirile 
ei. ,,Trupul, fiind în acelaşi timp şi trupul Cuvântului lui Dumnezeu, a fost 
absorbit complet în firea divină şi complet îndumnezeit”52  sau ,,sufletul a 
fost ca şi trupul îndumnezeit”53 sau ,,trupul, care este unit cu aceasta 
(Dumnezeirea) şi îndumnezeit”,54 sunt concludente în sensul acesta. 

Analizând toate aceste citate şi ştiind că iconoclaştii au exclus 
termenul neschimbat) când au explicat unirea ipostatică, putem 
concluziona că aceştia au înţeles şi explicat dogma întrupării lui Hristos în 
manieră monofizită. Părintele Dumitru Stăniloae spunea:,,Teza lor despre 
caracterul universal şi necircumscris al firii umane a lui Hristos este o teză 
monofizită. Respingerea ei de către Biserică prin apărarea icoanelor a fost 
respingerea ultimei forme în care s-a afirmat monofizitismul”.55  

O altă problemă abordată la acest presupus sinod ecumenic de la 
Hieria este legată de sfinţirea icoanelor. Iconoclaştii afirmau că icoanelor nu 
li se poate da un nume şi nici nu pot fi sfinţite de preot, ci ele rămân 
,,materie ordinară şi lipsită de cinstire”.56 Nu se ştie la ce făceau referire 
prigonitorii icoanelor pentru că în acea vreme nu exista ritualul sfinţirii 
icoanelor. În legătură cu punerea numelui icoanelor, iconodulii învăţau că 
numele scris pe icoană este cel care deosebeşte icoana adevăratului 
Dumnezeu de chipurile zeilor inexistenţi.57 Ambele pot fi făcute din acelaşi 
material, însă numele îi încredinţează pe credincioşi că prin icoană privesc 
în chip real chipul persoanei zugrăvite, căci icoana este identică după nume 
cu prototipul. Şi idolii poartă un nume, dar acesta este fals, după cum fals şi 

                         
52 IBIDEM, 256 E- 257 A. 
53 IBIDEM 257 A. 
54 IBIDEM, 257 E. 
55 DUMITRU STĂNILOAE, Hristologie şi iconografie în disputa din secolele VIII-IX, în 
ST, nr. 1-4/1979, p. 50. 
56 MANSI, XIII, 337 C. 
57 IBIDEM, XIII, 269 D – 272 A. 
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inexistent este şi cel reprezentat. Scrierea numelui sfinţeşte  aşadar icoanele, 
ca icoane ale lui Hristos, ale Maicii Domnului sau ale Sfinţilor.58 

Cu privire la icoanele Maicii Domnului şi ale Sfinţilor, iconoclaştii 
învăţau:,,Chiar dacă Maica Domnului şi Sfinţii nu subzistă din două firi ca şi 
Hristos, interzicem zugrăvirea lor în icoane, căci dacă primele (icoanele lui 
Hristos) au căzut, nici celelalte nu mai sunt necesare…Pentru că Sfinţii sunt 
îndumnezeiţi prin participare la Dumnezeire, nu avem voie să-i ofensăm cu 
arta moartă şi detestabilă”.59 Deşi respingeau cinstirea icoanelor Maicii 
Domnului şi ale Sfinţilor, tributari fiind unei concepţii maniheice, totuşi 
iconoclaştii nu au atacat cinstirea propriu-zisă a Maicii Domnului şi a 
Sfinţilor, cum s-a întâmplat în ultimii ani de domnie ai lui Constantin V. 
Dimpotrivă, sinodul de la Hieria dă ,,cea mai mare expresie cinstirii Maicii 
Domnului şi tuturor Sfinţilor”.60 

 Horosul final al sinodului de la Hieria cu privire la cinstirea sfintelor 
icoane a fost formulat astfel: ,,Bazându-se pe Sfintele Scripturi date de 
Dumnezeu şi ancoraţi de stânca închinării lui Dumnezeu în Duh şi adevăr, 
noi, toţi care purtăm demnitatea preoţească şi ne-am adunat în numele 
Sfintei şi de Viaţă Făcătoarei Treimi, hotărâm unanim că orice icoană, fie că 
este făcută din orice material, fie că este pictată, trebuie să fie de acum 
înainte îndepărtată din bisericile creştine ca ceva străin ( şi 
detestabil şi că nimeni să nu cuteze pe viitor să mai practice meşteşugul 
păgân al zugravului de icoane. Cine mai îndrăzneşte să zugrăvească icoane 
sau să le cinstească sau să le aşeze în biserici sau să le păstreze în casele lor, 
de este episcop, preot sau diacon trebuie să fie depus, iar de este  laic sau 
călugăr să fie anatematizat şi făcut răspunzător de legile imperiale ca 
duşman al poruncilor lui Dumnezeu şi al dogmelor lăsate de Sfinţii 
Părinţi”.61 Cu privire la vasele şi veşmintele liturgice sinodalii au hotărât că 
nu trebuie îndepărtate chiar dacă aveau icoane imprimate pe ele. Decretul se 
încheia cu următoarele cuvinte: ,,Noului Constantin şi celui mai pios, mulţi 
ani!...Celei mai cucernice şi ortodoxe împărătese, mulţi ani!...Aţi întărit 
dogmele celor şase Sfinte Sinoade Ecumenice. Aţi distrus toată idolatria.” 
Patriarhul Gherman a fost anatematizat ca ,,adorator al lemnului”, la fel  
Sfântul Ioan Damaschin, numit Mansur, ,,prozelit al mahomedanismului, 
inamicul Imperiului, învăţătorul impietăţii, falsificatorul Scripturilor”.62 

                         
58 Pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, ,,Sacerdotium et imperium de la Hieria…”, în Imperium et 
sacerdotium…, p. 495. 
59 MANSI, XIII, 272 C, 277. 
60 G. OSTROGORSKY, Studien…, p. 29. 
61 MANSI, XIII, 354 CE – 358 C. 
62 Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, ,,Teologia iconoclastă a împăratului Constantin al V-lea 
şi Sinodul de la Hieria (754)”, în  Studia istorica et theologica. Omagiu profesorului 
Emilian Popescu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2003, p. 297. 
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Plecând de la cele relatate putem observa că participanţii de la Hieria 
au ajuns la aceleaşi concluzii privitoare la cinstirea Sfintelor Icoane ca şi 
împăratul, numai că pornesc de la premise diferite. În timp ce Constantin al 
V-lea susţine că icoanele, ca imagini ale înfăţişării persoanei, sunt capabile 
să prezinte doar firea umană, nu şi pe cea necuprinsă, sinodalii învăţau că 
Hristos, ca Dumnezeu şi Om nu poate fi reprezentat prin icoană datorită 
Dumnezeirii Sale necircumcise. 

Scrierile iconoclaste ale împăratului Constantin V au avut un rol 
important în formularea horosului de la Hieria. Unele îndreptări făcute de 
sinodali acestor scrieri arată că ei beneficiau de o anumită libertate de 
acţiune şi ar fi putut apăra învăţătura ortodoxă a Bisericii formulată până 
atunci. Din păcate, au rămas tributari teologiei imperiale, învăţând că la 
întruparea lui Hristos ,,trupul a fost absorbit în întregime de firea divină şi 
complet îndumnezeit”.63 Înţelegeau astfel unirea ipostatică în sens 
monofizit. Sinodalii de la Hieria s-au lăsat influenţaţi de personalitatea şi 
scrierile împăratului pe care l-au crezut un mare teolog şi au neglijat astfel 
datoria sfântă pe care au avut-o de a apăra dreapta credinţă. Atât prin 
pregătirea , cât şi prin desfăşurarea şi hotărârile luate, sinodul de la Hieria 
reprezintă un moment-cheie al disputelor iconoclaste. Considerat de împărat 
drept sinod ecumenic, hotărârile luate aici au devenit legi ale statului, 
urmând a fi semnate de episcopi, preoţi, diaconi şi de monahi. Cine refuza, 
era pedepsit corespunzător. 

Având acordul sinodal, împăratul avea să declanşeze o adevărată 
persecuţie împotriva iconodulilor. Distrugerea icoanelor a devenit cruntă. 
Ele au fost arse, frescele şi mozaicurile acoperite cu tencuială, în locul lor 
fiind pictate scene de vânătoare, pescuit sau călărie. Potrivit Vieţii Sfântului 
Ştefan cel Tânăr, biserica Sfintei Fecioare din Vlaherne (în Constantinopol), 
despuiată de icoane şi acoperită cu diverse picturi, a fost transformată într-o 
grădină şi volieră.64 Ajunsese să fie pusă în discuţie chiar cinstirea Maicii 
Domnului, a Sfinţilor şi Sfintelor Moaşte. Acest lucru este uşor de înţeles, 
pentru că de fapt cinstirea icoanelor este legată de cinstirea prototipului, a 
persoanei reprezentată în acea icoană. Deci, pentru a elimina efectul 
(cinstirea icoanelor), trebuie eliminată mai întâi cauza(cinstirea Maicii 
Domnului şi a Sfinţilor). Multe opere valoroase au dispărut ca urmare a 
acestor distrugeri. 

Constantin al V-lea a manifestat o intoleranţă extremă în privinţa 
mănăstirilor şi a iniţiat o cruciadă împotriva călugărilor ,,idolatri şi iubitori 

                         
63 IBIDEM, p. 298. 
64 V.G. VASILIEVSKI, the life of Stephen the Younger, II, 324 apud A.A. VASILIEV, op.cit., 
p. 274. 
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ai întunericului”.65 Persecuţia împotriva monahilor s-a manifestat prin multe 
măsuri drastice: siliţi să poarte veşminte laice, unii au fost obligaţi să se 
căsătorească, alţii au fost tunşi şi bărbieriţi. Într-una din aceste situaţii 
umilitoare, unii călugări au fost obligaţi să defileze încolonaţi în hipodrom, 
fiecare ţinând de mână o femeie, în insultele oamenilor. Teophanes relatează 
că un guvernator din Asia Mică i-a adunat în Efes pe monahii şi monahiile 
din provincia sa şi le-a transmis: ,,Lăsaţi pe cei care doresc să se supună 
împăratului şi nouă să îmbrace veşmânt alb şi să-şi aleagă o soţie imediat; 
cei care nu fac aşa vor fi orbiţi şi exilaţi în Cipru”.66 Mănăstirile au fost 
golite de călugări şi transformate în cazărmi şi depozite militare. De 
asemenea, proprietăţile mănăstireşti au fost confiscate. 

Printre victimele iconoclasmului imperial pot fi întâlniţi şi înalţi 
demnitari ai statului. Tot Theophanes face următoarea relatare: ,,La 25 
august 766 împăratul a ordonat ca nouăsprezece înalţi demnitari să fie 
dezonoraţi  în arena circului pentru conspiraţie…Câţiva dintre ei au fost 
condamnaţi la moarte pentru că au mers la Sfântul Ştefan din Mănăstirea 
Sfântul Auxenţiu şi au înfierat viciile împăratului. Cei mai distinşi dintre ei 
erau: patriciul şi ministrul comunicaţiilor Constantin Podopaguros, fratele 
lui, spătarul şi comandantul gărzii imperiale Strategios, ministrul poştei şi 
strategul Siciliei, Antioh, comisul themei Opsikion, David, protospătarul şi 
strategul themei Trakia, Theofilact din Iconiu, spătarul Christofor, spătarul 
Constantin, Theofilact, fiul patriciului Bardanes şi alţii. După ce au fost 
calomniaţi în public, scuipaţi şi insultaţi de popor şi destituiţi din funcţii, 
împăratul a rostit sentinţa. Cei doi fraţi, Constantin şi Strategios, au fost 
decapitaţi în Kynegion, iar ceilalţi orbiţi şi exilaţi”.67 

 Împăratul, văzând că opoziţia iconodulă este încă destul de 
puternică, a ordonat  ca toată  populaţia imperiului să jure că nu acceptă 
cinstirea icoanelor. Începutul a fost făcut la Constantinopol, unde, fiind 
adunată populaţia capitalei şi aducându-se Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce 
şi Sfintele Taine, patriarhul Constantin al II-lea (754-766) a  jurat că nu va 
cinsti Sfintele Icoane. Lui i-au urmat cetăţenii Constantinopolului. Cu toate 
acestea, patriarhul Constantin a fost înlocuit în anul 766, acuzat de complot 
împotriva împăratului, excomunicat de noul patriarh Nichita (766-780) şi 
decapitat la 30 august 766.68 Capul lui a atârnat trei zile la poarta Militon în 
văzul tuturor, iar trupul i-a fost târât  pe străzile capitalei până la abator, la 
groapa celor spânzuraţi, unde a fost aruncat.69 

                         
65 IBIDEM, p. 275. 
66 THEOPHANES, A M 5869. 
67 IBIDEM, A.M. 6257. 
68 Pr. prof. dr. NICOLAE CHIFĂR, Istoria Creştinismului, Ed. Trinitas, Iaşi, 2000, p. 277. 
69 THEOPHANES, A. M. 6259. 
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 Patriarhul Nichita a continuat cu şi mai multă înverşunare 
distrugerea icoanelor. Dintre strategi, cel mai zelos susţinător al acestui 
curent a fost Mihail Lachonodrakon, conducătorul  themei Thrakesion. În 
anul 770 a ordonat ca toţi monahii şi monahiile să se căsătorească. Deoarece 
această măsură a întâmpinat o dârză rezistenţă, a poruncit ca bunurile 
mănăstirilor să fie vândute, iar banii obţinuţi să intre în vistieria statului. Se 
dorea ca în această themă, monahismul să fie distrus complet. 

 Spre finalul domniei împăratului Constantin al V-lea, iconoclasmul 
s-a transformat într-o campaniei împotriva monahismului, care se explică nu 
numai prin faptul că monahii erau cei mai înfocaţi susţinători ai icoanelor, ci 
mai ales datorită conflictului social dintre împărat, armată şi o parte a 
populaţiei şi monahii sprijiniţi şi apreciaţi de marea parte a populaţiei.  
Împăratul Constantin al V-lea a murit la 14 septembrie 775, iar fiul său, 
Leon al IV-lea (775-780), a încercat să fie ceva mai tolerant faţă de 
iconodului. Aceasta, datorită influenţei exercitate asupra lui de împărăteasa 
Irina, dar şi de patriarhul Pavel al IV-lea (780-784). Moartea lui Leon al IV-lea, 
la 8 septembrie 780, a pus capăt primei faze a iconoclasmului bizantin. 

 Iconoclasmul imperial a demonstrat că intervenţia brutală şi 
nejustificată a puterii imperiale în treburile Bisericii creează stări anormale 
şi grave disfuncţionalităţi, dacă nu cumva chiar o ruptură totală a conlucrării 
fireşti ce trebuie să existe între Biserică şi stat atunci când fiecare îşi 
exercită doar propriile atribuţii. Prin activitatea ei, dinastia isauriană s-a 
încadrat perfect în acest cadru anormal pe care ea însăşi l-a creat. 
 
Abstract: The Iconoclasm During the Isaurian Dynasty until the 7th 
Ecumenical Council 
The present study analyses the historical and theological situation of the 
Byzantium Empire during the 8th century. The iconoclasm started with the 
emperor Leon III the Isaurian and continued with his son, Constantine the 
5th. The emperor considered himself as being the emperor and the priest and 
from this quality he permitted to intervine in the theological discussion of 
the Church. We mentioned two important moments for the iconoclasm, 
namely the gathering and its edict from 730 and the Synod from Hieria, held 
in 754, when it was decided that the Holy Eucharist is the only true icon of 
Jesus Christ, our Lord.    
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Sensul originar al catholicităţii Bisericii* 
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În anul 381 d.H., la cel de-al doilea sinod ecumenic de la Constantinopol, 
Crezul niceean este completat cu ultimele 5 articole de credinţă. Al doilea 
dintre acestea sau al 9-lea al textului integral rezumă învăţătura despre 
Biserică, aşa cum era gândită şi trăită după trei secole de persecuţii şi 
confruntări cu importante mişcări eretice sau schismatice (dochetism, 
apolinarism, arianism, donatism) şi curente filosofico-religioase 
(gnosticism, platonism) astfel: (Cred) în una, sfântă, catholică şi apostolică 
Biserică - „Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν”.2 Prin 
cele patru calificative (una, sfântă, caholică şi apostolică), Părinţii sinodali 
au definit în fapt esenţa Bisericii, Noul Legământ al lui Dumnezeu cu omul 
şi viziunea asupra noului mod de viaţă pe care El îl oferă omului. Fără a 
explica exhaustiv fiinţa Bisericii, care rămâne în definitiv o taină, nu putem 
să nu remarcăm că niciun sinod ecumenic ulterior nu a mai adăugat atribute 
în plus pentru a defini ce este în esenţă Biserica, dar nici nu poate fi definită 
corect dacă vreunul dintre acestea este valorizat mai mult decât celelalte, ele 
fiind într-un raport indisolubil, sau aplicat trunchiat sau alterat. Aşa cum 
observă un cunoscut teolog, „Biserica nu ar putea fi Biserică dacă ar fi 
lipsită de unul dintre aceste atribute, doar consensul acestor patru calităţi, 
mărturisite în Crez, exprimă plinătatea fiinţei sale”,3 sens în care cele patru 
primesc un statut protocronic şi sincronic simultan pentru eclesiologia 
creştină. 

                         
* Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în domeniul Teologie, la Şcoala 
Doctorală de Teologie „Sf. Nicodim” a Universităţii din Craiova, sub îndrumarea ÎPS prof. 
univ. dr. IRINEU IOAN POPA, Mitropolitul Olteniei şi Arhiepiscopul Craiovei, care şi-a 
dat acordul pentru a fi publicat. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Cf. CHARLES JOSEPH HÉFÉLÉ, Histoire des Conciles d'après documens originaux, 
tome II, premiere partie, Letouzey et Anè Éditeurs, Paris, 1908, p. 15. 
3 VLADIMIR LOSSKY, „Concerning the Third Mark of the Church: Catholicity”, în vol. 
In the Image and Likeness of God, St Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York, 
1974, p. 169. 
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O lectură atentă a textului de la Faptele Apostolilor, capitolul al 2-lea, 
paragrafele 1-42,4 unde găsim relatat de către Evanghelistul Luca episodul 
apariţiei vizibile a Bisericii creştine, ne oferă reperele fundamentale ale 
contextelor  istoric, simbolic şi ontologic ale fiinţării sale, dar şi implicaţiile 
teologice şi practice care decurg din acestea. Din  punct de vedere 
metodologic, pentru a extrage semnificaţiile teologice şi mai ales 
eclesiologice, textul biblic poate fi împărţit în două planuri:  

 A. Planul terestru ne oferă reperele temporale, spaţiale şi personale 
ale evenimentului: 

- ziua Cincizecimii (v. 1), o sărbătoare importantă a poporului evreu, 
care amintea de adunarea5 acestuia la poalele Muntelui Sinai pentru 
promulgarea Legii (Ies. 20;  Deut. 4, 10), o zi prestabilită din perspectiva 
iconomiei divine, cu evidente semnificaţii simbolice: Qahal,  Biserica 
Vechiului Legământ este restaurată prin cea a Noului Legământ, Ekklesia, 
Dumnezeu împlinindu-şi astfel făgăduinţele.6  

- erau toţi împreună (v. 1), cu referire la Maica Domnului, Apostoli, 
femeile mironosiţe şi ceilalţi apropiaţi din grupul fidel Mântuitorului, aluatul 
noii adunări (Qahal, Ekklesia), expresie din care trebuie să desprindem 
latura omenească a Bisericii, noul popor al lui Dumnezeu, care răspunde 
chemării (ek-kaleo – chemării din afară) lui Dumnezeu. 

- în acelaşi loc – sintagmă ce contribuie la istoricitatea momentului, 
care este circumscris în timp şi spaţiu şi nu este unul abstract sau conceptual 
şi arată că întreaga revelaţie şi iconomie divină nu se derulează numai în 
nepătrunsul teo-logiei (vieţii dumnezeieşti). Acest aspect este semnificativ, 
pentru că aici nu putem vorbi numai despre înfiinţarea vizibilă a Bisericii 
universale sau despre arătarea ei pe un alt plan, ci despre manifestarea 
locală, concretă, a Bisericii universale, care aici devine implicit una locală, o 
comunitate bine definită. 

B. Planul ceresc, prezintă inaugurarea Bisericii sub auspiciile 
lucrării Duhului Sfânt, Care împlineşte lucrarea lui Iisus Hristos: 

                         
4 Textele scripturistice în limba română vor fi citate din Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită 
sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Societatea Biblică Interconfesională din 
România, Bucureşti, 1988. 
5 Qahal, termenul ebraic pentru adunarea cultică, tradus în Septuaginta prin ekklesia. Vezi 
Vocabular de teologie biblică, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 
Bucureşti, 2001, p. 62 şi Dr. CONSTANTIN PREDA, Credinţa şi viaţa Bisericii primare. 
O analiză a Faptelor Apostolilor (teză de doctorat în Teologie), în Revista „Studii 
Teologice”, nr. 1- 2/2002, p. 87. 
6 În ambele cazuri, „putem să ne gândim la evenimente în care făgăduinţele divine au ajuns 
la împlinirea lor”, cf. Dr. CONSTANTIN PREDA, art.cit., p. 87. Lucrarea prezintă o 
importantă analiză semantică a textului biblic. 
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- din cer, fără de veste (v. 2) – expresie cu trimitere eshatologică, 
spre deosebire de Cincizecimea consacrată, lucrarea intempestivă a Duhului, 
care depăşeşte puterea de înţelegere şi control a omului, fiind prezentată de 
sfântul Luca în aceiaşi termeni în care Apostolul Pavel, mentorul său, 
descrie evenimentele ultime în prima epistolă către Tesaloniceni („noi cei 
vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi în cer”, cap. 4, 17) sau prima epistolă 
către Corinteni („nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba, deodată, într-o 
clipeală de ochi”, cap. 15, 52). 

 - s-a făcut un vuiet şi suflare de vânt ce vine repede şi li s-au arătat 
împărţite limbi ca de foc (v. 2), cuvinte care trimit atât la lucrarea Duhului 
Sfânt din timpul creaţiei (Fac. 1, 2), dar şi la manifestarea Sa similară la 
Muntele Sinai în contextul încheierii Vechiului Legământ (Ies. 19, 16 - 19), 
arătând similaritatea şi omogenitatea lucrării Sale; 

- a umplut toată casa (επλήρωσεν,7 v. 2) şi s-au umplut toţi de 
Duhul Sfânt (επλήρωσαν, v. 4),  expresii care sunt punctul zero pentru 
definirea conţinutului Noului Legământ sau al Bisericii şi care au ca bază 
verbul grecesc πληρόω, care înseamnă a umple,8 a împlini, cu subiacentul 
pliroma, prin care Sfântul Luca exprimă atât plinirea lucrării mântuitoare şi 
a făgăduinţelor lui Dumnezeu, cât şi plinătatea conţinutului acesteia care 
este de fapt harul dumnezeiesc. Conceptual, termenul a fost introdus în 
vocabularul creştin, aşa cum vom vedea, de Sfântul Apostol Pavel. 

C. Simbioza celor două planuri (pământesc-ceresc), cuprinde 
cuvântarea Apostolului Petru în care explică cele întâmplate prin corelarea 
lor cu profeţiile Vechiului Legământ (v. 14 - 36); lucrarea Duhului Sfânt în 
inima auditoriului (v. 37); aportul personal al celor prezenţi: ce să facem? 
(v. 37); pocăinţa, Botezul, iertarea păcatelor, primirea darului Duhului Sfânt 
(v. 38); cei ce au primit cuvântul s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat 
(προσετέθησαν) ca la 3.000 de suflete (v. 41). 

D. Concluzie: noua comunitate stăruia în învăţătura Apostolilor şi în 
împărtăşire (comuniune); în frângerea pâinii şi în rugăciuni (ἦσαν δὲ 
προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει 
τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς, v. 42).   

Cele patru repere ale noului mod de viaţă în Hristos, consemnate de 
Evanghelistul Luca, rămân, după două mii de ani, punctele cardinale ale 
autenticităţii Bisericii, ale deplinătăţii trăirii Noului Legământ adus 

                         
7 Textele scripturistice în limba greacă sunt redate după ediţia Nouveau Testament 
Interlineaire Grec/Français,  Alliance Biblique Universelle, 1993. 
8 Cf. JAMES STRONG, S.T.D., LL.D., Greek Dictionary of The New Testament, Book For 
The Ages, Albany, OR USA, 1997,  p. 384. Vezi şi MAURICE CARREZ, FRANÇOIS 
MOREL, Dicţionar grec-român al Noului Testament, trad. de Gheorghe Badea, Societatea 
Biblică Interconfesională din România, Bucureşti, 1999, p. 232. 
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poporului chemat al lui Dumnezeu, Ekklesia9 şi care definesc în fapt, la 
modul concret şi empiric realitatea dumnezeiască a plinătăţii (πλήρωμα) 
tainice a Duhului Sfânt despre care ucenicul Apostolului Pavel spune că a 
umplut-o în ziua Cincizecimii. Dacă Evanghelistul Luca a fixat în Fapte 
reperele esenţiale ale fiinţei teandrice a Bisericii, Sfântul Apostol Pavel este 
cel care introduce în limbajul teologic creştin, în două epistole scrise 
înaintea Faptelor,  atributele cheie care definesc Biserica: el o numeşte atât 
trup, cât şi plinătate/întreg - πλήρωμα ale lui Hristos: „Şi mai presus de 
toate, L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul lui, plinirea Celui ce 
plineşte toate în toţi” (Ef. 1,22-23).10 Textul trebuie asociat cu cel de la Col 
1, 18 - 19:  „Şi El este capul trupului, al Bisericii (...) Căci în El a binevoit 
(Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinirea (τὸ πλήρωμα - aici, ca şi la 
Efeseni, plinătatea e legată de descrierea Bisericii ca trup teandric al lui 
Hristos – cap şi membre) şi de la Coloseni 2, 9: „Căci în El locuieşte 
trupeşte toată plinătatea dumnezeirii”(ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωµα 
τῆς θεότητος σωµατικῶς). 

Este evident că Sfântul Pavel atribuie pleroma lui Hristos, adică 
întreaga plinătate a dumnezeirii, care a locuit în El inclusiv când era în 
trup,11 plinătate care se transferă şi Bisericii, noul mod de viaţă oferit de 
Dumnezeu poporului ales, expresia având atât conotaţii pasive – ceea ce este 
umplut de către Hristos, dar şi active – ceea ce plineşte în continuare 
lucrarea Acestuia.12 

Plinătatea Bisericii este prezentată în Fapte ca prezenţa interioară, în 
egală măsură a lui Hristos şi Duhului Sfânt, a ambelor Ipostasuri 
dumnezeieşti, atât ca subiect (actor, vivificator), cât şi ca obiect (ceea ce se 
trăieşte efectiv) în conţinutul vieţii noii comunităţi. Aşa cum spune un 
cunoscut teolog român, „actul de aducere la existenţă a Bisericii se 
realizează prin Duhul Sfânt (...), este actul de putere prin care Hristos 
pătrunde pentru prima dată în oameni prin Duhul Său în mod deplin şi-i 
uneşte cu Sine, dând fiinţă Bisericii. Este actul de putere prin care lucrarea 
lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt nu se mai exercită din afara oamenilor, ci 
începe să se exercite durabil înăuntrul lor”.13 Prin celebrele expresii, 
Biserica este trup/corp - σῶμα (I Cor. 10,16-17; Ef. 5,23; Col.. 1,18; 14,24) 

                         
9 Descrierea Sfântului Luca reprezintă „un program de viaţă creştină al celor botezaţi în 
Hristos”, cf. Dr. Constantin Preda, art.cit., p. 95. 
10 Καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρπάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶν τὸ σῶµα αὐτοῦ, τὸ 
πλήρωµα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουµένου. 
11 Dicţionar Biblic, Societatea Misionară Română, Ed. „Cartea Creştină”, Oradea, 1995, 
p. 1037. 
12 IBIDEM, p. 1037. 
13 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Sfântul Duh în revelaţie şi în Biserică, în 
„Ortodoxia”, nr. 2/1974, p. 239. 
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sau întreg/plinătate - πλήρωμα (Ef. 1,23 şi Col.1, 19) ale lui Hristos, Sfântul 
Apostol Pavel arată modul de constituire şi devenire a ei continuă, atât 
intensivă, cât şi extensivă, atât temporală, cât şi supratemporală, pleroma 
fiind „o expresie a prezenţei depline a unuia în cadrul celuilalt. Biserica este 
deplinătatea (pleroma) lui Hristos, deoarece El o formează în deplinătatea 
Sa”.14 

În general, una dintre cele mai acute şi dificil de rezolvat probleme 
ale filosofiei greceşti antice a fost articularea spiritualului (inteligibilului) cu 
materialul (sensibilul), a necreatului cu creatul.  În epocă, pleroma era un 
concept folosit de grupările eclectice gnostice,15 care îşi dezvoltau sistemul 
pe două coordonate: „dualismul în graniţele unei plerome ierarhice” şi 
„gnoza (cunoaşterea) realităţii universale unitare ca mişcare necesară şi 
mântuitoare”.16  

În ceea ce priveşte prima coordonată, între cele două lumi – a 
materiei şi a spiritului – „se structurează o pleromă ierarhizată a divinităţilor 
secundare. [...] În această pleromă ierarhică se localizează dualismul dintre 
materie şi spirit. În această pleromă, divinităţile – sau eonii, cum sunt numiţi 
în apropierea lor de lumea materială – joacă rolul de mântuitor sau 
vindecător al scânteilor individuale, aşadar al sufletelor, oferind gnoza şi 
eliberarea din  legăturile naturii materiale”.17 În concepţia diferitelor curente 
gnostice, dualiste prin excelenţă, pleroma era „ţinutul divin al plinătăţii 
spirituale şi al emanaţiei diferiţilor eoni care locuiesc în el”18 şi care umplea 
spaţiul conceptual şi ontologic dintre spiritual şi material, dintre necreat şi 
creat, echivalente cu binele şi răul, de aceea, pentru un grec cuvântul 
înseamnă „plinătate” sau „completitudine”.19 În esenţă, divinitatea pură se 
multiplica în această zonă, iar „divinităţile secundare realizau prin 
intermediul pleromei ierarhice, o punte peste abisul dintre lumea materială 

                         
14 IOANNIS ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi Episcop, trad. 
de Pr. dr. Ioan Valentin Istrati şi Geanina Chiriac, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, 
Bucureşti, 2009, p. 132. 
15 Între lucrările de referinţă cele mai recente despre concepţiile şi reprezentanţii 
principalelor curente gnostice vezi ANDREW PHILLIP SMITH, The Gnostics. History. 
Tradition. Scriptures. Influence, Watkins Publishing, Sixth Floor, Castle House, London, 
2008 şi HENRY L. MANSEL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, trad. din limba 
engleză de Laurian Kertesy, Ed. Herald, Bucureşti, 2008. 
16 NIKOLAOS A. MATSOUKAS, Istoria Filosofiei Bizantine. Cu o anexă despre 
scolasticismul Evului Mediu, trad. de Pr. prof. dr. Constantin Coman, Nicuşor Deciu, Ed. 
Bizantină, Bucureşti, 2003, p. 51. 
17 IBIDEM, p. 51. 
18 Aceşti eoni nu sunt nimic altceva decât emanaţii/reproduceri ale calităţilor divine 
(Mintea, Liniştea, Adâncimea, Dragostea, Înţelepciunea - Sofia), cf. ANDREW PHILLIP 
SMITH, The Gnostics, p. 23. 
19 IBIDEM, p. 13. 
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şi cea spirituală, dar nu era posibil ca divinitatea pură, incoruptibilă şi 
spirituală să se întrupeze în materie”.20 Aceste calităţi ipostaziate ale 
divinităţii pure, eonii, care locuiesc în Pleroma, îi ajută pe oameni să-şi 
dezvolte calităţile spirituale pentru a se elibera prin gnoză din prizonieratul 
materiei întunecate: „mai mulţi mântuitori vor fi trimişi din Pleroma pentru 
a aduce învăţăturile care iluminează starea în care se găseşte neamul 
omenesc. Aceste învăţături pot conduce direct la cunoaşterea (gnosis) 
Pleromei. Aceasta este starea curentă a lumii conform gnosticilor”.21 

În acest context filosofico-religios contemporan creştinismului 
primar, expresiile pauline nu sunt departe de această preocupare, dacă ne 
gândim că ambele epistole în care apar (Efeseni şi Coloseni) polemizează cu 
concepţiile gnostice contemporane.22 Sfântul Apostol Pavel face prima 
încercare de încreştinare a vocabularului filosofic antic pentru a expune 
învăţătura şi lucrarea Mântuitorului şi identifică pleroma cu Biserica, trup al 
lui Hristos şi lucrare a Sa, tocmai pentru a umple spaţiul ontologic dintre 
cele două lumi. Încreştinarea termenului pleroma este similară cu 
încreştinarea conceptului homoousios, operată de Sfântul Atanasie cel Mare 
la Sinodul I Ecumenic şi ambele se referă la relaţia dintre Dumnezeu cel 
necreat şi creaţie/creatură şi cum este posibilă aceasta. Aşa cum afirmă 
profesorul Henry  L. Mansel, putem să presupunem că „alegerea acestui 
termen poate să fi fost dictată de o dorinţă de a muta minţile cititorilor săi de 
la folosirea falsă la cea adevărată a sa, pentru a le reaminti că adevărata 
Pleromă, locul celor uniţi cu Dumnezeu, nu a fost în acel tărâm mistic al 
spiritelor în care au aşezat-o gnosticii şi nici nu poate fi atinsă doar de 
cunoaştere”.23 Tocmai pentru că este o lucrare a lui Hristos, a doua Persoană 
a Treimii, deci Dumnezeu adevărat, Care se întrupează şi se face om, 
Biserica este pleroma Sa, este chiar opera prin care s-a umplut spaţiul dintre 
Creator şi creatură, atât în sens descendent (al coborârii – kenozei lui 
Dumnezeu), dar şi ascendent (al ridicării omului la Dumnezeu). Fiind opera 
Fiului întrupat, Care este Dumnezeu deplin, aşa cum mărturiseşte şi 
Evanghelistul Ioan în prologul său, Biserica este deplină, adică nu-i lipseşte 
nimic din plinătatea cu care El a înzestrat-o pentru a-l ridica pe om la 
Dumnezeu şi a-l trece prin spaţiul ontologic dintre Creator şi creat, pentru că 
omul însuşi va ajunge prin Biserică la „măsura vârstei deplinătăţii (τοῦ 

                         
20 NIKOLAOS A. MATSOUKAS, Istoria Filosofiei Bizantine, pp. 53 - 54. 
21 ANDREW PHILLIP SMITH, The Gnostics, p. 25 şi 39. 
22  Cf. HENRY L. MANSEL, Ereziile gnostice, p. 56 - 64. Similar, NIKOLAOS A. 
MATSOUKAS spune: „Apostolul Pavel şi Sfântul Ioan Evanghelistul s-au opus insistent 
tendinţelor şi concepţiilor învăţătorilor gnosticismului” care „considerau blasfemie 
învăţătura despre întruparea şi înomenirea Logosului, a celei de-a doua Persoane a Sfintei 
Treimi”, în Istoria Filosofiei Bizantine, pp. 52 - 53. 
23 Ereziile gnostice, p. 60. 
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πλήρώματοϛ) lui Hristos” (Ef. 4, 13). Prin întruparea Logosului care 
înfiinţează Biserica, „plinătatea Celui ce plineşte toate în toţi”, teme 
dezvoltate în premieră de Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfântul Apostol 
Pavel, teologia biblică depăşeşte şi „sparge rigida lege cosmică a pleromei 
ierarhice şi dualiste, susţinută de gnosticism”.24 

Deşi nu a avut succes la nivel formal sau al vocabularului, demersul 
Sfântului Apostol Pavel a fost preluat şi definitivat pe fond sau conceptual, 
pe tematica definirii Bisericii, de către Sfântul Ignatie Teoforul, originar din 
Antiohia Siriei (unul dintre centrele misionare ale Apostolului Pavel), 
ucenic al Apostolului Ioan Evanghelistul şi episcop al metropolei siriene 
aproximativ în perioada 68 - 107 d.H. Cel mai probabil pentru a feri 
Biserica de contaminarea curentului gnostic, contemporan şi foarte puternic 
pe întreaga perioadă de fondare şi dezvoltare a structurilor şi doctrinei 
creştine, Sfântul Ignatie al Antiohiei, unul dintre liderii generaţiei 
postapostolice, nu definitivează termenul neotestamentar paulin (şi gnostic) 
de pleroma, pentru a exprima plinătatea Bisericii dată de Hristos şi Duhul 
Sfânt, ci apelează la conceptul aristotelic de catholiki, care va fi pus tot în 
legătură cu Hristos şi încărcat cu aceleaşi criterii pauline şi lucane pentru 
definirea plinătăţii Bisericii: comunitatea, episcopul şi Euharistia 

În epoca Părinţilor Apostolici, Sfântul Ignatie foloseşte şi termenul 
pleroma în epistolele sale către Efeseni (în scrisoarea către aceeaşi 
comunitate îl folosise şi Apostolul Pavel) şi Tralieni,  scrise în oraşul 
Smirna, în timpul călătoriei spre martiriu, la debutul secolului al II-lea,  
ambele referindu-se explicit, în sens paulin, la plinătatea lui Dumnezeu şi la 
plinătatea Bisericii. Cele 2 pasaje sunt: „Ignatie, numit şi Teoforul, Bisericii 
Efesului, care este în Asia, celei vrednice de fericire, celei binecuvântate în 
măreţia şi plinătatea lui Dumnezeu Tatăl (Θεοῦ Πατρὀς πληρώματι), 
Bisericii celei mai dinainte rânduite a fi pururea în slavă nestrămutată şi a 
fi unită fără schimbare şi aleasă prin patima cea adevărată, prin voinţa 
Tatălui şi a lui Iisus Hristos Dumnezeul nostru, multe salutări (...)”25 şi 
„Ignatie, numit şi Teoforul, Bisericii celei iubite de Dumnezeu, Tatăl lui 
Iisus Hristos, Bisericii sfinte, care este în Trales din Asia, celei alese şi 
vrednice de Dumnezeu, celei ce este în pace, în trup şi duh, prin patima lui 
Iisus Hristos, nădejdea noastră în învierea care ne duce la El, Biserică pe 
care o şi îmbrăţişez în chip apostolic în plinătatea ei (ἐν τᾠ πληρώματι) 
şi-i doresc multă bucurie”.26 Dacă în primul text plinătatea este atribuită lui 
Dumnezeu Tatăl şi prin extindere Bisericii locale din Efes, în cel de-al 
                         
24 NIKOLAOS A. MATSOUKAS, Istoria Filosofiei Bizantine, p. 54. 
25 Epistole. Către Efeseni, trad., note şi indici de Pr. D. Fecioru, în vol. Scrierile Părinţilor 
Apostolici, PSB 1, Ed. IBMBOR, 1979, p. 157, vezi textul grecesc S.P.N. IGNATII, 
Epistolae. Ad Ephesios, în J.-P. Migne, PG, tomus V, 1857, col. 644, 5 - 6. 
26 Către Tralieni, PSB 1, p. 170, text grec Ad Trallianos, în Migne, PG 5, col. 676, 70. 
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doilea text, plinătatea este un atribut clar al Bisericii locale din Trales, care 
este în pace, în trup şi în duh, adică se bucură în mod deplin de roadele 
jertfei lui Hristos pe cruce („prin patima lui Hristos”), sens în care poate să-i 
conducă pe credincioşi la învierea de apoi. Este clar din ambele texte că 
Bisericile locale din Efes şi Tralea deţin pleroma (plinătatea) lui Dumnezeu, 
pentru faptul că aceasta este voia lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Iisus Hristos, 
ca urmare a jertfei Fiului de pe cruce, fiind o roadă a acestei jertfe, de aceea 
pleroma celor două Biserici locale este peiroma Persoanelor dumnezeieşti 
ale Tatălui şi Fiului. Din cele două texte ignatiene rezultă clar că pleroma 
este un atribut al fiecăreia dintre cele două biserici, acolo unde este sau unde 
se întrupează Biserica lui Hristos – în Efes şi Trales şi nu un atribut abstract 
al unei Biserici Universale deţinută doar în Hristos şi în Dumnezeu Tatăl.  

Mai departe, în Epistola către Smirneni, scrisă în aceeaşi 
conjunctură, dar ulterior celor două epistole menţionate, referindu-se la 
plinătatea Bisericii locale, în termeni generali de această dată, fără a 
particulariza o comunitate anume, Sfântul Ignatie spune: „Nimeni să nu facă 
fără episcop ceva din cele ce aparţin Bisericii. Acea Euharistie să fie 
socotită bună, care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a 
îngăduit. Unde se vede episcopul, acolo să fie şi mulţimea credincioşilor, 
după cum unde este Iisus Hristos, acolo este şi Biserica universală (η 
καθολικἠ Ἐκκλησἰα).27 În această scrisoare, termenul catholiki, apare în 
premieră28 în gândirea teologică creştină cu aceeaşi semnificaţie ca şi 
pleroma, ceea ce conduce la concluzia că Sfântul Ignatie este creuzetul în 
care se produce schimbarea de termeni, dar nu şi de înţeles, conceptul de 
plinătate fiind păstrat pentru a defini Biserica, iar cele două formule 
introductive din epistolele către Efeseni şi Tralieni, au un rol mai important 
decât cel de simplu salut de curtoazie,29 ele sunt adevărate formule de 
afirmare a plinătăţii Bisericilor locale din cele două oraşe. În mod cert, 
termenul a fost preluat în literatura creştină pentru că „exprima în mod 
adecvat o conştiinţă care exista deja, aşa cum am văzut la Sfântul  Pavel, 
înaintea folosirii noţiunii de «Biserică catolică»”.30  

                         
27 Către Smirneni VIII, 1, în PSB vol. 1, p. 184; Ad Smyrnaeos, PG 5, col. 644, 5 - 6. 
Expresia a iscat controverse în mediul teologilor şi traducătorilor catolici şi ortodocşi, 
primii optând pentru înţelesul extensiv, universal, care susţine primatul papal, iar ultimii pe 
cel intensiv, deopotrivă aplicabil Bisericii locale şi universale.  
28 „Din literatura creştină, nici Noul Testament, nici Septuaginta nu folosesc noţiunea 
«Biserică catolică»”, cf. IOANNIS ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, p. 120. 
29 IOANNIS ZIZIOULAS remarcă faptul că Sfântul Ignatie foloseşte acelaşi stil de salut ca 
şi Sfântul Pavel pentru a arăta că „Biserica locală este însăşi Biserica lui Dumnezeu”, în 
Unitatea Bisericii, p. 124. 
30 IBIDEM, p. 130. În plus, Zizioulas zice că „din punctul de vedere al conştiinţei, 
vechimea catolicităţii Bisericii este atestată de primele texte, iar de la Sf. Ap. Pavel până la 
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Retrospectiv privind, din punct de vedere filosofic „termenul 
καθολικός nu se întâlneşte nici în Septuaginta, nici în Noul Testament. El 
aparţine limbii greceşti clasice, dar acolo nu este utilizat decât în limbajul 
filosofic pentru a desemna o propoziţie universală: stoicul Zenon ar fi scris 
un tratat despre lucrurile universale καθολικά”.31  După Zenon, termenul 
kathʼolou este folosit explicit de Aristotel32 (cel mai probabil inspirat de 
teoria ideilor a lui Socrate33 şi Platon, care au un caracter universal) „în 
contrast cu kata meros, iar alteori cu kathʼekaston [...] şi de fiecare dată când 
îl defineşte, îi conferă un sens calitativ care indică ceea ce este complet, 
întreg, general sau comun”, prin raport cu ceea ce este particular, dar nu în 
sens cantitativ, sumativ, ci în sens de transpunere a generalului (ex. om) în 
concret (ex. o persoană anume), cu păstrarea identităţii ontologice şi 
excluderea celui geografic sau cantitativ.34 În limbajul filosofic de limbă 
greacă al secolului I d.H., contemporan primelor două generaţii de scriitori 
creştini, în care-i încadrăm pe Sfântul Apostol Pavel şi Sfântul Ignatie al 
Antiohiei, termenul îşi păstrează înţelesul aristotelian: „la Filon, καθ 
semnifică generalul, prin opoziţie cu particularul”.35 

În acest context, se pune problema înţelesului pe care Sfântul Ignatie 
l-a conferit termenului catholiki odată cu încreştinarea sa şi substituirea 
paulinului pleroma. Se poate remarca faptul că, la fel ca şi în celelalte două 
texte amintite, din epistolele către Efeseni şi Trallieni, plinătatea Bisericii 
este pusă în legătură directă cu Iisus Hristos, termenul aristotelic de 
katholiki fiind introdus de Sfântul Ignatie în contextul referirii directe la „cei 
care gândesc altfel despre harul lui Iisus Hristos pogorât peste noi” şi care 
„sunt împotriva gândirii lui Dumnezeu” şi „se depărtează de Euharistie şi de 

                                                               
Sf. Ignatie continuă să fie înţeleasă ca deplinătate a trupului lui Hristos în fiecare Biserică” 
(IBIDEM, p. 133). 
31 PIERRE BATIFFOL, L'Église Naissante et Le Catholicisme, cinquième édition, Librairie 
Victor Lecoffre, Paris, 1911, p. 166, nota 3. 
32 Un exemplu sugestiv este următorul: „unele lucruri sunt universale, altele singulare 
(numesc universal ceea ce prin firea sa este enunţat cu privire la mai multe, iar singular 
ceea ce nu se enunţă aşa, precum „om” este dintre cele universale, „Callias” dintre cele 
singulare)”, în lucrarea Despre interpretare 7, 17b, trad., cuv. înainte, note, comentariu şi 
interpretare de Constantin Noica, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 119. 
33 GEORGES FLOROVSKY amplasează folosirea iniţială a expresiei în filosofia lui 
Socrate, unde, dacă i se atribuie conceptului sensul de universalitate, nu este vorba despre 
una empirică, ci de una ideală – comuniunea ideilor, nu a faptelor externe, este ceea ce 
filosoful a avut în vedere, The Catholicity of The Church, în vol. Bible, Church, Tradition: 
An Eastern Orthodox View, volume one in the Collected Works of Georges Florovsky, 
Nordland Publishing Company, Belmont, Massachusetts, 1972, p. 40. 
34 IOANNIS ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, p. 118 - 119. 
35 PIERRE BATIFFOL, L'Église Naissante, p. 166, nota 3. Filon Alexandrinul, un 
exponent al filosofiei greceşti contemporane cu naşterea creştinismului, moare după 
jumătatea secolului I d.H. 
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rugăciune, pentru a nu mărturisi că Euharistia este trupul Mântuitorului”, 
adică la ereticii docheţi şi gnostici, pentru a arăta tocmai diferenţa dintre 
întreg (katholon) şi părţile (kata meros) care se separă din acest întreg. 
Dincolo de contextul euharistic şi episcopal, sesizat de mitropolitul Ioannis 
Zizioulas,36 contextul ereziilor sau mişcărilor schismatice (separatiste) nu 
poate fi deloc neglijat, ba tocmai acesta îl determină pe Sfântul Ignatie să 
apeleze la conceptul aristotelic de katholiki, în opoziţie cu fărâmiţarea la 
care recurgeau grupările respective. Este foarte limpede şi logic că Sfântul 
Ignatie nu ar fi folosit unilateral aristotelicul katholon, cu referire la 
plinătatea Bisericii,  fără a-l pune în opoziţie cu perechea sa filosofică de 
origine – kata meros, care implică particularul. 

Ca şi în epistola Către Smirneni, unde găsim binecunoscutul text 
despre catholicitatea Bisericii, de care credincioşii pot beneficia dacă sunt 
în unire cu episcopul locului, în opoziţie cu mişcările eretice separatiste 
dochetiste (sau gnostice), şi în epistola Către Tralieni, după salutul în care 
subliniază plinătatea Bisericii locale din Trales, Sfântul Ignatie intră direct 
în subiect şi arată că supunerea faţă de episcopul locului este similară celei 
faţă de Hristos şi nu trebuie făcut nimic fără el,37 sens în care trebuie să se 
ferească de „buruiana străină, care este erezie”.38 Deci în epistola Către 
Tralieni, care are aceeaşi temă ca şi cea către Smirneni, ambele scrise în 
acelaşi context, găsim acelaşi scenariu: eretici despărţitori versus comunitate 
strânsă în jurul episcopului şi Euharistiei: „feriţi-vă de unii ca aceştia! [...] şi 
nu vă despărţiţi de Iisus Hristos, de episcop şi de poruncile (învăţătura, n.n.) 
Apostolilor. Cel care se află înlăuntrul locaşului altarului este curat, cel care 
este în afară de altar, nu-i curat”.39 Deşi „în întregime, capitolul 8 al 
epistolei către Smirneni, Sf. Ignatie se referă la cei din cadrul Bisericii, nu la 
cei din afara ei”,40 contextul, adică cele 2 capitole anterioare (6 şi mai ales 
7) şi cel ulterior (al 9-lea) arată limpede că Sfântul îi are în vedere pe cei 
care se depărtează de Euharistie, „pentru a nu mărturisi că Euharistia este 
trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos” şi „se împotrivesc darului lui 
Dumnezeu”, adică jertfei din iubire a Fiului lui Dumnezeu. Tocmai pentru 
că-i are în vedere pe aceşti eretici separatişti, Sfântul Ignatie afirmă 

                         
36 În lucrarea sa, Unitatea Bisericii, teologul grec susţine că „nu există ceva care să ne 
convingă de faptul că SFÂNTUL IGNATIE (...) foloseşte acest termen pentru a face o 
diferenţă între Biserica «catolică» şi erezii”, insistând mai mult pe contextul euharistic şi 
episcopal al folosirii sale, vezi p. 122. 
37 Către Trallieni II, 1, PSB 1, p. 171. 
38 IBIDEM VI, 1, p. 171 - 172. 
39 IBIDEM VII, 1-2, p. 172. 
40 Aşa cum susţine IOANNIS ZIZIOULAS în Unitatea Bisericii, p. 122. 
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catholicitatea Bisericii din Smirna rămasă în jurul episcopului său care 
săvârşeşte Euharistia.41  

În acest context, este limpede că Sfântul Ignatie dă termenului 
catholiki sensul de plinătate şi vrea să spună nici mai mult, nici mai puţin 
decât că, aşa cum în Iisus Hristos îşi află plinătatea Biserica universală,  tot 
la fel şi în acelaşi mod îşi are deplinătatea şi Biserica locală (forma 
concretă de existenţă a Bisericii universale) în episcopul său şi în 
Euharistie, dacă rămâne în comuniune cu el.  De aceea e importantă 
comuniunea cu el şi participarea la Euharistie şi ferirea de separatişti. 
Ambele capitole care înconjoară capitolul al 8-lea al epistolei Către 
smirneni, şi cel de-al 7-lea şi al 9-lea, ne lămuresc din plin acest sens. Aşa 
cum remarcă un reputat teolog, „atunci când primii creştini au folosit 
termenul de Εκκλισια κατολικί nu au înţeles niciodată Biserica răspândită în 
întreaga lume. Mai degrabă, acest cuvânt a oferit preeminenţă ortodoxiei 
Bisericii, adevărului „Marii Biserici” în contrast cu spiritul sectar separatist 
şi particularist. Ea exprima ideea purităţii şi integrităţii (învăţăturii, n.n.)”.42   

E de presupus că termenul pleroma nu a fost dezvoltat, ba chiar a 
fost abandonat, de Sfântul Ignatie din motive de sensibilitate gnostică,43 
pentru a evita confuzia în rândul comunităţilor cărora li se adresa, oraşele 
din Asia Mică din acea epocă - Efes, Colose, Smirna, Tralles - fiind centre 
ale gnosticismului, dar el exprimă aceeaşi conştiinţă ca şi catholiki şi anume 
de/plinătatea Bisericilor/comunităţilor locale, care sunt una şi aceeaşi cu 
Biserica lui Hristos.  

Aşa cum explică părintele Stăniloae, punând în legătură conceptul de 
catholiki cu afirmaţia paulină de la Efeseni 1,23, unde apare termenul 
pleroma, „o redare directă a termenului «catolicitate» ne-ar oferi-o termenul 
de «întregime» (olon) sau de «plenitudine». Biserica este un întreg organic, 
un organism sau un corp spiritual, o plenitudine care are totul, iar acest tot, 
această plenitudine e prezentă şi eficientă în fiecare om din mădularele ei, 
din actele ei, din părţile ei. Înţelesul acesta al Bisericii precizează înţelesul ei 
de „corp” al lui Hristos. Acest înţeles al Bisericii corespunde definiţiei date 
ei de Sfântul Apostol Pavel, ca «plinirea (plinătatea) celui ce plineşte toate 
în toţi»”.44 În textul său, Sfântul Ignatie oferă o explicaţie în pur consens 
paulin a dimensiunii interioare, intime a Bisericii, care are o reprezentare 
similară celei a ucenicilor în jurul lui Hristos, centrată pe Hristos; imaginea 
în oglindă fiind cea a comunităţii grupată în jurul episcopului şi centrată pe 
                         
41 Către Smirneni VII, 1, PSB 1, p. 184. 
42 GEORGES FLOROVSKY, The Catholicity of The Church, p. 40. 
43 „În secolul al doilea, gnosticismul, cu ramificaţiile lui, a juns să fie coşmarul Bisericii”, 
cf. NIKOLAOS A. MATSOUKAS, Istoria Filosofiei Bizantine, p. 81. 
44 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, ediţia a 
doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 187. 
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episcop. Aşa cum afirmă un teolog important, afirmaţia episcopului 
Antiohiei „exprimă aceeaşi idee ca cea din promisiunea «unde sunt doi sau 
trei adunaţi în numele Meu, sunt şi Eu cu ei» (Matei 18, 20). Aici este vorba 
despre misterul adunării împreună (μυστήριον της συνάξεως), aceasta 
exprimă termenul de catholicitate”.45  

Cele două părţi ale construcţiei teologice ignatiene, Hristos şi 
Biserica catholică – episcopul şi Biserica locală, se află într-un raport de 
simetrie şi echivalenţă şi nu pot fi detaşate de apelul la categoria biblică a 
chipului (eikon), la care recurge Sfântul Părinte pentru a ilustra concepţia 
despre episcopat, care este văzut ca şi chip al lui Dumnezeu (Tatăl sau Fiul), 
o imagine în oglindă „în/chipuită” (I Cor. 13, 12), dar nu falsă, ci în sensul 
că ceea ce realizează Dumnezeu în cer, are un echivalent, o proiecţie reală, 
pe pământ.46 Astfel, în aceleaşi epistole Către Tralieni şi Către Smirneni, 
Sfântul Ignatie al Antiohiei spune că episcopul este „chipul Tatălui”, iar 
presbiterii „adunare a Apostolilor”, „fără de aceştia nu se poate vorbi de 
biserică”,47 iar lucrarea lor în Biserică este aceeaşi, de aceea sfântul 
îndeamnă: „să nu faceţi nimic fără episcop”.48 Apoi, în epistola Către 
Smirneni, Sfântul Ignatie completează legătura indisolubilă dintre Iisus 
Hristos şi episcop, în lucrarea Bisericii astfel: „nimeni să nu facă fără 
episcop ceva din cele ce aparţin Bisericii. Acea Euharistie să fie socotită 
bună, care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. 
Unde se vede episcopul, acolo să fie şi mulţimea credincioşilor, după cum 
unde este Iisus Hristos, acolo este şi Biserica universală”.49 Foarte important 
de subliniat este că, în concepţia Sfântului Ignatie, dacă episcopul este numit 
„chip” - εἰκῲν - al Tatălui, aceasta nu este o afirmaţie analogică sau o 
explicaţie simbolică, în accepţiunea modernă a termenului, ci este vorba 
despre un realism de substanţă şi de situaţie, atât cu referire la persoană, cât 
şi la operă – ceea ce se săvârşeşte în Biserică, este consfinţit în cer, de aceea 
aşa cum Biserica lui Iisus Hristos este catholică, tot la fel şi orice 
comunitate locală unită cu episcopul în Euharistie este catholică pentru că 
aşa este în fapt Biserica lui Hristos oglindită real de ea într-un anumit loc şi 
timp. Textul Sfântului Ignatie trebuie asociat şi coroborat tot cu un text al 
Sfântului Apostol Pavel (al cărui ucenic este posibil să fi fost) din Epistola 
către Coloseni 1, 15, unde se spune despre Fiul că este „chipul - εἰκῲν - lui 

                         
45 GEORGES FLOROVSKY, The Catholicity of the Church, pp. 40-41. 
46 Concluzia teologior ortodocşi este că, în lumina întregii eclesiologii a Sfântului Ignatie, 
„comunitatea euharistică este exact aceeaşi cu (e sensul lui Ignatie) Biserica întreagă unită 
cu Hristos”, cf. IOANNIS ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, 
în vol. Fiinţa Eclesială, trad. Pr. dr. Aurel Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2007, p. 156. 
47 Către Tralieni III,1, p. 171. 
48 IBIDEM, II, 1-2, p. 170. 
49 Către Smirneni VIII, 1 - 2, p. 184. 
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Dumnezeu celui nevăzut”, contextul indicând jertfa mântuitoare de pe cruce 
(„în Care avem răscumpărare prin sângele Lui”), din cele două trimiteri 
(pauliană şi ignatiană) rezultând aşezarea Fiului întrupat şi jertfit şi a 
episcopului în poziţia de „chip” al Tatălui, din perspectiva jertfei de pe 
cruce şi euharistice pe care o săvârşesc. 

Până la Sinodul al II-lea ecumenic,  când este oficializat şi 
dogmatizat, conceptul catholic, ca atribut definitoriu pentru taina Bisericii, 
apare cu periodicitate la Părinţi şi scriitori creştini reprezentativi, atât de 
cultură greacă, cât şi latină, cu acelaşi sens, intensiv, calitativ şi nicidecum 
extensiv sau cantitativ. La începutul secolului al II-lea, termenul era folosit 
la Alexandria de marele teolog Clement († c. 215), aşa cum era folosit şi la 
Antiohia de Sfântul Ignatie, în opoziţie cu grupările eretice care, „nu vor 
intra în împărăţia cerurilor”, pentru că „nu au cheia de la intrare [...] aşa cum 
intrăm noi prin tradiţia Domnului”,50 în care se situează şi care legitimează 
catolicitatea Bisericii: „nu e nevoie de multe cuvinte ca să se vadă că 
adunările omeneşti ale ereticilor sunt posterioare Bisericii universale 
(catholice, n.n.)”.51 Spre exemplu, în Martiriul Sfântului Policarp, lucrare 
datată în a doua jumătate a secolului al II-lea creştin,52 deci la peste două 
generaţii după Sfântul Ignatie, autorul foloseşte de mai multe ori termenul în 
acelaşi sens: înaintea martiriului, Sfântul Policarp se roagă pentru „întreaga 
Biserică universală din lume (η κατά την οικουμένην καθολικἠ Ἐκκλησἰα)”,53 el este recunoscut în rândul creştinilor ca „episcopul Bisericii 
universale”54 şi „păstorul Bisericii universale din lume”.55 Primul şi al 
treilea pasaj sunt cât se poate de elocvente în ceea ce priveşte sensul 
intensiv, calitativ şi nu cel geografic al termenului Biserica catholică, 
întrucât aici este alăturat de oikumene,56 care definea în primele secole 
universalitatea Imperiului Roman sau „lumea” civilizată.57 Peste 
aproximativ alte două generaţii, termenul este întâlnit cu acelaşi sens, în 

                         
50 Stromata a VII-a, XVII, 106, 1-2, trad., cuvânt înainte, note şi indici de Pr. D. Fecioru, în 
PSB 5, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 544. 
51 Stromata a VII-a, XVII, 106, 3, PSB 5, p. 544. 
52 Cf. aprecierii Pr. prof. dr. IOAN RĂMUREANU făcută în Introducerea la traducerea în 
limba română a Martiriului Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei, în vol. Actele Martirice, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 28. 
53 Martiriului Sfântului Policarp VIII, 1, vol. cit., p. 34. 
54 IBIDEM XVI, 2, p. 38. 
55 IBIDEM XIX, 2, p. 40. 
56 Cf. IOANNIS ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, în vol. 
Fiinţa Eclesială, trad. Pr. dr. Aurel Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2007, p. 156, nota 3. 
57 Universalitatea „încă din primele secole ale Bisericii, a fost numită ecumenicitate”, în 
timp ce oἰκουμένη însemna pentru grecii antici “lumea locuită”, lumea cunoscută, prin 
contrast cu deşertul neexplorat şi oceanul care înconjura orbis terrarium locuită de 
oameni.”, cf. VLADIMIR LOSSKY, Concerning the Third Mark, p. 174. 
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teologia de limbă latină, la presbiterul apologet Tertulian (activ în prima 
jumătate a secolului al III-lea în Cartagina, nordul Africii), care vorbeşte 
despre eretici că „au introdus (o învăţătură de credinţă) diferită şi chiar 
opusă celei mărturisite de (Bisericile) catolice („aliam regulam fidei 
superducerent, diversam et contrariam illi, quam Catholice in medium 
proferebant)”.58 Similar, peste alte două generaţii, în acelaşi mediu al 
creştinismului de limbă latină, Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei († 304 
d.H.), clarifică magistral într-o lucrare dedicată special Bisericii - De 
Catholicae Ecclesiae Unitate – în care este definită chiar prin termenul 
ignatian prin care sfântul înţelege Biserica locală din Cartagina.59 

Conştientizând că biserica pe care o conduce este ameninţată de 
spectrul schismei, din perspectiva disputelor interne generate de atitudinea 
diverselor grupuri (laici – martiri sau clerici) faţă de reprimirea în Biserică a 
celor căzuţi de la credinţă (lapsi) în timpul persecuţiilor, Sfântul Ciprian 
exprimă clar ceea ce se practica şi se trăia de două secole şi jumătate: 
Biserica locală este catholică, adică deplină doar întrucât este în comuniune 
(koinonia) cu episcopul său, ales prin succesiune apostolică şi învaţă 
(propovăduieşte) credinţa apostolică, de aceea, oricine iese în afara acestei 
comuniuni, se situează în afara Bisericii, iar în afara Bisericii nu este 
mântuire: „cine nu are ca mamă Biserica, nu poate avea pe Dumnezeu ca 
tată”.60 Expresia trebuie înţeleasă în sensul episcopal, adică se află în 
Biserică doar cel/cei care sunt în comuniune cu episcopul lor, doar aşa sunt 
cuprinşi în catholicitatea Bisericii instituite de Dumnezeu.61 Catholicitatea 
Bisericii este dată de unitatea şi unicitatea sa, exprimată local,62 în sens 

                         
58 TERTULLIANI, Liber de Praescriotionibus Adversus Haereticos XXVI, (18), 38, în J.-P. 
Migne, PL 2, col. 1844. 
59 Cf. PIERRE BATIFFOL, L Eglise naissante, p. 437 - 439. Şi reputatul eclesiolog 
apusean P. Th. Camelot susţine că în gândirea Sfântului Ciprian,  termenul catholic are un 
sens bivalent, însemnând atât Biserica universală (Ep. 55, 24; 66,7), cât şi cea locală, văzută 
în ansamblul catholicităţii, opunându-se astfel grupărilor schismatice, dar tratatul este „mai 
întâi un tratat despre unitatea Bisericii locale”, în studiul Saint Cyprien et la Primauté, în 
Istina, Quatrième année, 1957, p. 423. 
60 Despre Unitatea Bisericii Ecumenice VI, trad. de Prof. Nicolae Chiţescu, Eliodor 
Constantinescu, Paul Papadopol şi Prof. David Popescu, în PSB 3, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1981, p. 438. 
61 Aşa cum zice IOANNIS ZIZIOULAS, „exista o conştiinţă puternică a faptului că 
Biserica catolică nu poate exista în afara episcopului”, în Unitatea Bisericii, p. 162. 
62 „Biserica una este mai întâi Biserica particulară, Biserica locală. [...] Astfel, în Biserica 
locală, care este prima realitate, concretă şi vizibilă, pe care Ciprian o are sub ochii săi şi în 
gândirea sa, episcopul este semnul, legătura şi garantul unităţii.”, cf. P. TH. CAMELOT, 
Saint Cyprien et la Primauté, p. 422. „Cel puţin în timpul primelor trei secole, termenul 
„Biserică catolică” n-a fost utilizat decât pentru Biserica locală”, zice şi IOANNIS 
ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 156, nota 3. 
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ignatian, prin sprijinirea comunităţii pe episcopat,63 în calitate de succesor al 
Apostolilor, care este unul şi unic, deşi răspândit în lume, aflat în 
comuniune internă, în opoziţie cu cei care contestă această ordine 
apostolică, prin concepţii (opţiuni) sau grupări diferite: „această unitate 
suntem datori s-o ţinem puternică şi s-o apărăm, mai ales cei care conducem 
ca episcopi Biserica”.64 

Dat fiind contextul menţionat, „sub presiunea exercitată de schismă, 
care reprezenta o problemă acută în secolul al III-lea, a continuat clarificarea 
conştiinţei privind catolicitatea Bisericii. Această clarificare a fost transmisă 
istoriei mai ales prin personalitatea Sfântului Ciprian, care, datorită acestui 
motiv reprezintă o piatră de hotar în istoria unităţii Bisericii”.65  

La Sfântul Ciprian, catholicitatea Bisericii se confundă sau, mai bine 
zis, se identifică cu unitatea şi/sau unicitatea Bisericii „care vine din puterea 
divină, întărită prin jurăminte cereşti”,66 care „stă pe temeiul Evangheliei şi 
a legii lui Hristos”,67 spre deosebire de eretici şi care nu poate avea decât un 
singur păstor (episcop) în acelaşi loc,68 cu care toţi sunt în comuniune,69 o 
singură Euharistie70 şi un singur Botez.71 Dacă luăm în calcul faptul că 
Sfântul Ciprian s-a implicat activ nu numai în eradicarea ereziilor şi 
schismelor Bisericii din Cartagina, ci şi în schisma novaţiană care scinda 
Biserica Romei, susţinându-l pe papa Corneliu, putem să concluzionăm că 
ideile expuse de el atât în De Unitate, cât şi în Scrisori, erau în consens cu 
tradiţia Bisericii catholice locale din Roma72 şi erau înţelese ca atare de 
aceasta. 

Pentru a ne edifica asupra înţelesului catholicităţii Bisericii aşa cum 
era ea percepută în Biserica Romei, reperul central rămâne aşa-numitul 
„Simbol al Apostolilor”, cunoscut drept Simbolul roman, datat de cercetători 
în intervalul secolelor II – IV d.H., atribuit de scriitorul latin Rufin din 
                         
63 „Biserica din timpul lui Sf. Ciprian a moştenit conştiinţa faptului că această catolicitate a 
sa constă în unitatea în credinţa cea dreaptă şi în comuniunea sacramentală, exprimată prin 
episcopul fiecărei Biserici locale.”, cf. IOANNIS ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, p. 157. 
64 Despre Unitatea Bisericii Ecumenice V, pp. 437 - 438. 
65 IOANNIS ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, p. 157. 
66 Despre Unitatea Bisericii Ecumenice VI, p. 439. 
67 IBIDEM III, p. 436. 
68 IBIDEM VIII, p. 440. 
69 IBIDEM XIII, p. 442. 
70 IBIDEM VIII, p. 440. 
71 IBIDEM XI, p. 442. 
72 Nu întâmplător, Sfântul le reaminteşte mărturisitorilor (confesorilor) credinţei creştine 
din Roma, care rezistaseră în timpul persecuţiilor şi-l susţineau pe Novatian, că susţinerea 
acestuia ca episcop este contrară canoanelor bisericeşti, legilor evanghelice şi catolicităţii şi 
unităţii Bisericii Romei „cum vos illic comperissem contra ecclesiasticam dispositionem, 
contra evangelicam legem, contra institutionis catholicae unitatem, alium episcopum fieri 
consensisse”, vezi Epistola XLIV (74), în PL 4, col. 349. 



209 

Aqiuleea († 411 d.H.) chiar Apostolilor şi care i-a dedicat un comentariu în 
premieră în anul 404 d.H.73 Astfel, mărturisirea de credinţă din Simbolul 
Roman: (Credo) „sanctam ecclesiam”,74 este explicată de Rufin în cheia 
catholicităţii, identificată aici, ca şi la Sfântul Ciprian, cu unicitatea sa ca 
depozitară a adevăratei credinţe trinitare şi adevăratului Botez,75 comparativ 
cu alte biserici (alii Ecclesiam) – grupate în jurul unor eretici ca Marcion, 
Valentin, Ebion, Maniheu sau Arie.  O variantă dezvoltată a acestuia apare 
în aceeaşi perioadă la Sfântul Niceta de Remesiana († 414 d.H.), un alt 
Părinte latin al Bisericii contemporan cu Rufin şi în care articolul de 
credinţă de mai sus apare sub forma „sanctam Ecclesiam catholicam”,76 
explicat de Sfântul Părinte ca desemnând congregatio omnium sanctorum, 
comuniunea tuturor sfinţilor de la patriarhii Vechiului Testament, profeţi, 
apostoli, martiri, drepţi şi îngeri, „care au fost, sunt şi vor mai fi şi care 
formează o singură Biserică (una Ecclesia)”, catholică, constituită 
pretutindeni şi cu care trebuie să se păstreze comuniunea.77 Acest crez va fi 
generalizat în uzul liturgic (baptismal) şi va deveni foarte popular, începând 
cu secolul al IV-lea, în toate Bisericile de limbă latină (Italia, Africa, Spania, 
Galia şi chiar Balcani - Remesiana).78 

Foarte importantă pentru a decela semnificaţia autentică a 
conceptului de catholicitate a Bisericii, aşa cum a fost el înţeles în primele 
patru secole şi dogmatizat în Symbolul emis de Sinodul al II-lea Ecumenic, 
este folosirea lui, pentru a defini Biserica tot prin raportare la grupările 
eretice sau schismatice care se desprind din trupul unic al ei, atât în anatema 
care urmează după Ekthesis-ul (decretul imperial şi sinodal al credinţei),79 
cât şi în canoanele emise de Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325 
d.H. Dacă la Sfântul Ciprian şi Rufin, Biserica este definită prin unitatea şi 
                         
73 O analiză diacronică a originii şi evoluţiei sale istorico-teologice la diacon IOAN I. ICĂ 
jr., „Canonul şi canoanele creştinismului apostolic. VI – Canonul credinţei – Simbolul 
credinţei”, în vol. Canonul Ortodoxiei. I. Canonul Apostolic al Primelor Secole, Ed. 
Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, p. 206 - 219. 
74 Crezul Roman-Apostolic, apud diacon IOAN I. ICĂ jr., Canonul Ortodoxiei. I., p. 559. 
75 „Unam esse Ecclesiam sanctam, in qua est una fides et unum baptisma, in qua unus Deus 
creditur Pater, et unus Dominus Jesus Christus Filius ejus, et unus Spiritus Sanctus. Ista est 
ergo sancta Ecclesia, non hebent macula, aut rugam”, Commentarius in symbolum 
apostolorum, în J.-P. MIGNE, PL 21, Paris, 1849, col 375, 39. 
76 IBIDEM, p. 560. 
77 „Unam hanc esse Ecclesiam catholicam in omni orbe terrae constitutam, cujus 
communionem debes firmiter retinere”, Explanatio symboli, în J.-P. MIGNE,  PL 52, Paris, 
1845, col. 871, 10. 
78 Diacon IOAN I. ICĂ jr., Canonul şi canoanele creştinismului apostolic, p. 212. 
79 „După 325, odată cu Sinodul de la Niceea [...], crezurile devin sinodale şi imperiale [...] 
devenind un simbol al ortodoxiei ca identitate confesională în faţa ereticilor şi grupărilor lor 
ecleziale dizidente”, cf. diacon IOAN I. ICĂ jr., Canonul şi canoanele creştinismului 
apostolic, p. 212. 
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unicitatea ei, Părinţii Sinodului I Ecumenic, chiar dacă nu inserează în textul 
propriu-zis al Simbolului credinţei învăţătura despre Biserică, acesta fiind 
dedicat delimitării de erezia ariană, completează expunerea afirmativă a 
credinţei cu latura negativă a anatematizării ereticilor respectivi de către 
Biserica catholică şi apostolică (καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία)80 în 
care se regăseau şi se recunoşteau ei. În plus, ei definesc similar Biserica şi 
în contradicţie cu alte grupări dizidente schismatice (catari – Canonul 8) sau 
eretice (pavlicieni – Canonul 19), prin sintagma καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία sau καθολικὴ Ἐκκλησία,81 care nu pot fi înţelese autentic decât în 
sensul mărturisirii deplinătăţii Bisericii reprezentate de cei 318 Părinţi 
participanţi aflaţi în comuniune, faţă de singularismul şi izolaţionismul 
dizidenţilor care se rup din trupul ei. Totodată, catholicitatea Bisericii 
devine oficial sinonimă cu ortodoxia credinţei. 

Dar, pentru a înţelege în mod autentic ceea ce înţelegeau prin acest 
termen episcopii adunaţi la sinodul de la Niceea, este foarte important să 
luăm în considerare referinţele din Catehezele Sfântului Chiril al 
Ierusalimului († 386), care-şi desfăşoară activitatea exact în perioada dintre 
sinoadele I şi II ecumenice,  a participat la Sinodul al II-lea Ecumenic şi 
foarte probabil a fost unul dintre artizanii celor patru atribute ale Bisericii şi 
introducerii lor în Simbol. La el vedem în mod clar cum era înţeles termenul 
de catholiki la jumătatea secolului al IV-lea: mai întâi, cele trei persoane ale 
Sfintei Treimi au întemeiat Noul Legământ pe Biserica catholică (τήν 
Καινὴν Διαθήκην ἐπἰ τῆς καθολικὴς Ἐκκλησίας συστησάμενον).82 Sensul 
intensiv, calitativ, al termenului catholiki şi nu cel extensiv, geografic, este 
reliefat în această cateheză, a XVIII-a, către cei ce vin să se boteze, dacă îl 
comparăm cu termenul prin care el se referă la scrisoarea Sinodului 
apostolic de la Ierusalim, pe care o numeşte universală (τὴν οὶκουμένην),83 
prin care întreaga lume a fost eliberată din jugul legii vechi. Trebuie amintit 
că, în fapt cele 18 catehezele ale sale către cei ce urmau să se boteze („să se 
lumineze”) nu sunt nimic altceva decât o exegeză a crezului Bisericii din  

                         
80 Cf. J. D. MANSI, „Sanctum Concilium Nicaenum Primum Generale, Simbolum nicaeni”, 
col. 667 - 668, în vol. Sacrorum Conciliorum. Nova et amplissima collectio, tomus 
secundus, Venetiae, 1759. 
81 IBIDEM, Canon VIII, col. 672 şi Canon XIX, col. 677. Pentru traducerea în limba 
română vezi Arhid. prof. dr. IOAN N. FLOCA, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi 
comentarii, ediţia a III-a îmbunătăţită, ediţie îngrijită de Dr. Sorin Joantă, Sibiu, 2005, p. 60 
- 61 şi 68. 
82 Catechesis XVII Illuminandorum, cap. XXIX, în J.-P. Migne, PG 33, col. 999 - 1000, 
Paris, f.a. Vezi şi ediţia în limba română Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, trad. din 
lb. greacă şi note de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 312. 
83 Catechesis XVII Illuminandorum, cap. XXIX, PG 33, col. 1001 şi ediţia română 
Cateheze, p. 313. 
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Ierusalim,84 în forma în care evoluase el până la jumătatea secolul al IV-lea, 
deci şi o mărturie a modului în care era înţeleasă acolo catholicitatea 
Bisericii. În altă ordine de idei, „Biserica este numită catolică (καθολικὴ) 
deoarece este răspândită în toată lumea (τὴς οὶκουμένης), de la un capăt la 
celălalt al pământului, pentru că propovăduieşte în mod universal 
(καθολικῶς) şi fără defect (complet) toate învăţăturile pe care trebuie să le 
cunoască omul [...], pentru că supune evlaviei (adevăratului cult) întreaga 
omenire [...], pentru că tratează şi vindecă în mod universal (καθολικῶς) 
toate felurile de păcate [...] şi posedă într-însa fiecare formă de virtute ce 
poate fi numită”.85 Ca element oarecum inedit, în această Cateheză apare şi 
sensul extensiv al catholicităţii, o echivalare a sa cu oikoumeni-ul politic, 
cel mai probabil pe fondul efectelor legalizării creştinismului, însă, „aici, 
încă o dată, catolicitatea este înţeleasă ca o calitatea interioară”86 a Bisericii, 
dacă observăm că ea se referă la propovăduirea catholică (deplină) a 
cuvântului Evangheliei, deci este fidelă tradiţiei apostolice, deţine adevărata 
cucernicie sau adevăratul cult (referire directă la Botezul şi Euharistia pe 
care urma să le primească cei botezaţi), vindecă în mod catholic (deplin) 
păcatele, deci posedă deplinătatea harului şi, în sfârşit, aplică un mod de 
viaţă virtuos, în consens cu ceea ce învaţă. Tot în a doua jumătate a 
secolului al IV-lea, termenul catholic87 este folosit, destul de rar, ce e 
drept,88 în Cezareea Capadociei de Sfântul Vasile cel Mare († 379), tot 
pentru a defini Biserica adevărată în raport cu grupările eretice, schismatice 
sau eretice sau adunările „ilicite” în jurul unor clerici înlăturaţi din slujbă 
din cauza unor abateri disciplinare. În consens cu hotărârile Sinodului de la 
Niceea, Sfântul Vasile reia aproape integral în Epistola 125 cele expuse 
acolo, inclusiv apendicele anatematizării arienilor de către „Biserica 
Catolică şi Apostolică”.89 

Sinodul al II-lea Ecumenic, Constantinopol, 381 d. H., este borna de 
referinţă în ceea ce priveşte teologhisirea despre catholicitatea Bisericii, 
termenul fiind inclus în definiţia de credinţă oficială, imediat după 
completarea articolului despre Duhul Sfânt - (credem) într-una, sfântă, 
catholică şi apostolică Biserică – după cum am văzut nu mai puţin de trei 
                         
84 Cf. IOAN I. ICĂ jr., Canonul şi canoanele creştinismului apostolic, p. 214. 
85 Catechesis XVIII Illuminandorum, cap. XXIII, (6) şi (7), PG 33, col. 1043 - 1044, ediţia 
română Cateheze, p. 333. 
86 GEORGES FLOROVSKY, The Catholicity of the Church, p. 41. 
87 Epistola 188. Către Amfilohiu, despre canoane II, în vol. Sfântul Vasile cel Mare, Despre 
Sfântul Duh. Corespondenţă (Epistole), trad., introd. şi note de Pr. prof. dr. Constantin 
Corniţescu şi Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, PSB 12, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988,  p. 374. 
88 Cf. studiului arhiepiscopului VASILE KRIVOŞEIN, Eclesiologia Sfântului Vasile cel 
Mare, în vol. Biserica sobornicească. Texte ecleziologice, trad. din limba rusă de Nicolae 
Creţu, Ed. Sofia, Bucureşti, 2012, p. 98. 
89 Epistola 125. Copia mărturisirii de credinţă, p. 305. 
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dintre atributele respective regăsindu-se în scrierile Părinţilor Bisericii din 
cele mai importante metropole creştine: Antiohia, Alexandria, Cartagina, 
Roma, Niceea, Ierusalim, Cezareea Capadociei şi, în final, Constantinopol. 
În majoritatea cazurilor, Părinţii şi scriitorii creştini au avut în vedere să 
definească taina Bisericii, care se bucură de plinătatea cu care a înzestrat-o 
Mântuitorul Hristos, pentru că ea nu este în fapt decât Noul Legământ, noul 
mod de viaţă al lui Dumnezeu cu omul, care a  fost revelat şi îmbogăţit 
deplin de El pentru mântuirea omului. Această definire a Bisericii s-a făcut 
în raport sau în contradicţie cu mişcările eretice şi schismatice, care se 
desprindeau din trupul Bisericii, motiv pentru care acestea nu mai puteau 
beneficia deplin de bogăţiile şi autenticitatea vieţii cu Dumnezeu. Ulterior, 
după legalizarea creştinismului şi trecerea lui sub ocrotirea Imperiului 
Roman, spre jumătatea secolului al IV-lea termenul capătă şi semnificaţii 
geografice, catholiki îmbogăţindu-se, pe cale de consecinţă, cu dimensiunea 
lui oikoumeni. Aşa cum afirmă părintele Georges Florovsky, „catolicitatea 
Bisericii nu este o concepţie cantitativă sau geografică. Ea nu depinde de 
răspândirea credincioşilor pe întreaga suprafaţă a pământului. 
Universalitatea Bisericii este consecinţa sau manifestarea şi nu cauza sau 
temelia catholicităţii. Răspândirea în întreaga lume sau universalitatea 
Bisericii este doar un semn exterior, care de altfel nu este absolut necesar”.90 

Cercetarea Părinţilor şi scriitorilor bisericeşti exponenţiali ai 
Bisericii creştine din primele patru secole,  în ale căror scrieri întâlnim 
termenul cam o dată la 50 de ani (din 2 în 2 generaţii de creştini), relevă că 
acesta se referă aproape exclusiv la plinătatea internă a Bisericii sub toate 
aspectele (plinătatea harului lui Hristos şi Duhului Sfânt, ortodoxia 
învăţăturii în opoziţie cu ereziile; succesiunea apostolică, comuniunea cu 
episcopul în sânul comunităţii locale şi cu celelalte Biserici locale, deţinerea 
corpusului complet şi corect al scripturilor şi reperul moral al vieţii) şi, 
odată ce Biserica devine imperială, mai ales în Apus se observă încărcarea 
termenului cu un sens extensiv, respectiv cel de universalitate, adică 
introducerea oikoumeni-ului imperial în catholiki-ul creştin. 
 
Abstract: The Original Meaning of the Catholicity of the Church 
The concept „καθολικὴν  Ἐκκλησίαν” (katholiken Ekklesian), through which 
the Father of the Second Ecumenical Council (381 AD) defined the Church, 
was chosen for its intensive, intrinsic signification of fullness, completeness 
of the presence and work of Christ and the Holy Spirit in it. Originally, this 
quality of the Church was defined, with reference to Christ, by St. Paul 
through the term „πλήρωμα” (pleroma), in Ephesians 1, 22-23 (61 AD), 
taken from gnostic terminology and through which, before St. Athanasius 

                         
90 The Catholicity of The Church, p. 39 - 40. 
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the Great, the apostle of the nations explained in a Christian sense the great 
enigma of ancient philosophies – the possibility of filling the spaces 
between transcendence and immanence, between divinity and the creaturely, 
between God and man. The term is used fully by the Evangelist Luke, 
apprentice of Apostle Paul, in the Book of Acts (63 AD), chapter 2, where 
the event of the Pentecost is presented, to describe the work of the Holy 
Ghost in the Church, for both apostles the term pleroma having an internal, 
intensive content, with reference to the being of the Church. 

St. Ignatius of Antioch († 107 AD), part of the second generation of 
Christian leaders, will use πλήρωμα in its own Ephesians, with reference to 
the nature of the local Church, but also, for the first time, the term καθολικὴ, 
taken from the Aristotelian language, in the letter to the Smirnians, with the 
same signification, thus resulting that the Apostolic Father is the crucible in 
which the change of terms is realized, but not their significance. After that, 
καθολικὴ Ἐκκλησία will be used for the first four centuries, with reference 
to the mysterious nature of the Church, by the Fathers and ecclesiastical 
writers of the most important centers of ancient Christianity - Antioch, 
Alexandria, Carthage, Rome, Nice, Jerusalem, Caesarea of Cappadocia – a 
meaning that will be dogmatized by Constantinople in 381 AD. 
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Împreuna-lucrare a lui Hristos cu familia Sfântului împărat 
Constantin cel Mare (306-337) 

 
 

Dr. MARIAN-EMANOIL PĂUN1 
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Keywords: Emperor, Council, Persecution, Church 

 
Câteva consideraţii preliminare 
Înainte de înălţarea Sa la cer, Hristos Domnul le-a poruncit Sfinţilor 
Apostoli: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea, 
mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit 
Eu vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
Amin” (Matei 28, 18-20). 

Porunca Mântuitorului este şi astăzi împlinită de către episcopi, 
preoţi, monahi, profesori de teologie/religie şi de către mirenii cu vieţuire 
bine plăcută lui Dumnezeu. Deci, aşa cum observa părintele profesor 
Dumitru Stăniloae, „Dumnezeu trimite organe conştiente speciale cărora Se 
revelează vorbind, ca aceştia să comunice altora gândurile şi planurile Sale 
cu ei”.2 

Cum bine ştim, cuvântul evanghelic nu a fost primit în totalitate nici 
de către lumea iudaică, nici de cea păgână. Timp de aproape trei secole 
Biserica şi creştinii au fost pedepsiţi de către împăraţi persecutori. În acest 
interval de timp au existat însă şi împăraţi romani filocreştini, care au 
permis răspândirea creştinismului şi i-au acceptat pe creştini în proximitatea 
lor.3 

                         
1 Universitatea din Bucureşti. 
2 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ed. a III-a, vol. I, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 34. 
3 Aceştia au intrat în istorie ca cei ce au ajutat Biserica în lucrarea ei de propovăduire a 
Evangheliei lui Hristos şi de încreştinare a lumii. Ei au dat acesteia momente de libertate iar 
creştinilor posibilitatea să construiască locaşuri de cult, să-şi formeze o elită intelectuală în 
şcolile vremii şi, cel mai important, să pătrundă în structurile imperiale ale Statului roman. 
Consider că atitudinea filocreştină a împăraţilor toleranţi a pornit de la cele două realităţi 
sociale concrete pe care doar creştinismul le-a prezentat ca noi şi folositoare cetăţenilor şi 
împăratului. În primul rând, creştinii se constituiau ca o reţea de comuniune obedientă 
autorităţilor romane, ei fiind un factor coagulant şi o forţă care putea să-i unească pe toţi 
sub conducerea împăratului, devotaţi lui ca singurul stăpânitor, aşa cum erau supuşi faţă de 
Dumnezeu lor. Nu mai era nevoie de cultul împăratului pentru a-i aduce la ascultare pe 
supuşi, însă, din momentul în care împăratul s-a considerat pe sine zeu, creştinii nu au mai 
îndeplinit acest ritual de închinare, de supunere. În al doilea rând, încetarea persecuţiilor 
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Însă veacul al IV-lea aduce Bisericii Creştine nu doar începutul celei 
mai înfricoşătoare persecuţii,4 ci şi o noutate paradoxală: cel care trebuia să 
fie persecutorul creştinilor este prefăcut de către Hristos în sfântul întocmai 
cu apostolii, care mărturiseşte credinţa, o apără de erezii şi zideşte biserici. 

                                                               
aducea pace în imperiu dar şi o altă protecţie divină – Dumnezeul creştinilor.  Acesta va 
deveni încă o divinitate favorabilă împăratului, şi nu orice divinitate, ci una care făcea 
minuni, uneori chiar şi suveranului aflat într-o situaţie nefastă pe câmpul de bătălie. Putem 
vorbi chiar de un al treilea motiv, şi anume: creştinii stârneau curiozitatea împăratului sau a 
dregătorilor lui, curiozitate ce se va transforma într-o stare de fapt – de unde vine forţa lor? 
De ce renunţă aşa uşor la funcţiile lor, la bogăţii, la familiile lor, uneori chiar la propria 
viaţă pentru nişte idei religioase ? Această efervescenţă a fost apreciată de împăraţii amintiţi 
mai sus, ceva ce lumea romană pierduse şi căreia păgânismul nu îi putea oferi o alternativă. 
Deci, credinţa, competenţa şi filantropia erau experimentate la cote mari în realitatea 
socială concretă. Familiile creştinilor vor aduce atât o reactualizare a valorilor civice 
romane, cât şi o înnoire a lor. Provenind dintr-o provincie a imperiului, creştinismul aduce 
antropologiei romane o schimbare majoră: omul este o persoană, o fiinţă umană care stă în 
legătură personală cu Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni. Noua antropologie creştină vine şi 
răstoarnă relaţia omului cu zeii printr-o nouă titulatură, care implică un mod de viaţă total 
diferit. Creştinul este al lui Hristos, ceea ce ne duce cu gândul la o relaţie personală, chiar 
umană, între închinător şi Divinitate. Pr. prof. NICOLAE CHIFĂR, Istoria Creştinismului, 
Sibiu, 2007, p. 43 şi marele cercetător german KLAUS MARTIN GIRARDET, 
Die Konstantinische Wende, 2006, p. 13-37, vorbesc despre şase împăraţi apropiaţi 
creştinilor în primele secole: Tiberiu, Adrian, Alexandru Sever, Filip Arabul, Constanţiu 
Chlor şi Maxenţiu. Am adăugat listei şi pe împăratul Gallienus (260-268), deoarece de la 
acesta avem un prim rescript în anul 260 în favoarea creştinilor şi, probabil, este pentru 
prima dată când un împărat roman trimite o scrisoare imperială către episcopi, după ce 
fusese anunţat, în prealabil, guvernatorul - Cf. EUSEBIU, Istoria Bisericească, VII, XIII, 
nota 79, p. 284. Vezi şi MARIE-FRANCOISE BASLEZ, Persecuţiile în Antichitate, 
Victime, Eroi, Martiri, Ed. Artemis, Bucureşti, 2009, p. 333.  
4 Spre sfârşitul secolului al III-lea vine la conducerea Imperiului roman împăratul 
Diocleţian (284-305), care va rămâne în istoria Bisericii drept iniţiatorul celei mai mari şi 
crude persecuţii îndreptate împotriva creştinilor. După aproximativ zece ani de la 
înscăunarea sa apar şi primii martiri militari. În anul 303, el a început o acţiune de 
persecuţie organizată a creştinilor de pe întreg teritoriul statului roman. Edictele imperiale 
emise la acea vreme considerau simplul fapt de a fi creştin drept o problemă foarte gravă, 
ce trebuia pedepsit prin martiriu sau prin alte pedepse – Cf. KLAUS M. GIRARDET, De la 
persecuţie la recunoaştere. Roma şi creştinii în perioada diocleţian-constantiniană, în 
CRUCE ŞI MISIUNE, vol. II, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 98 şi 99. Vezi ROBIN 
LANE FOX, Pagans and Christians, London, 1986, p. 553 şi TIMOTHY DAVID 
BARNES, Early Christian Hagiography and Roman History, Tubingen, 2010, p. 97-105. 
Se presupune că ar fi existat două motive religioase care au stat la baza persecuţiei 
militarilor, şi anume: numărul mare de soldaţi şi comandanţi creştini în armată, ce a creat 
ideea că victoriile sunt datorate Dumnezeului creştin şi nu priceperii împăratului sau 
ajutorului divin al zeilor. Al doilea motiv este exemplul creştinului Maximilian, care 
refuzase serviciul militar în favoarea unei vieţi trăite în morala creştină. La 10 octombrie 
293, prefectul Egiptului a emis un edict care păstra în legiunile armatei doar pe cei care 
arătau loialitate împăratului prin împlinirea sacrificiilor. 
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Biserica avea nevoie de persoana şi serviciile împăratului roman.5 Poate şi 
din acest motiv creştinismul nu reuşise nici până în secolul al IV-lea să 
devină o religie legală sau permisă în cadrul societăţii romane. 

Sfântul împărat Constantin cel Mare vine la conducerea imperiului şi 
răspunde afirmativ la rânduiala Preasfintei Treimi de mântuire a lumii şi de 
sfinţire a întregii creaţii. Părinţii lui, Constanţiu şi Elena, au fost, prin 
credinţa şi modul lor de viaţă, ca nişte înaintemergători ai politicii sale 
religioase.6 De aceea consider deosebit de important faptul că familia 
Sfântului împărat Constantin cel Mare nu trebuie privită independent ori 
scoasă din contextul politic, social şi religios al sfârşitului secolului al III-lea 
şi începutul celui de-al IV-lea. Locul naşterii a avut şi el un mare rol în 
devenirea personalităţii creştine a împăratului. Oraşul Naissus se bucura de 
o aşezare geografică deosebită, acest fapt constituind un plus de dezvoltare 
economică şi administrativă, un mediu favorabil creştinismului, bineştiind 
că marile cetăţi ori puncte de legătură rutieră s-au bucurat de o primă 
mărturisire a apostolilor şi a misionarilor.7 
 
Atitudinea împăratului Constanţiu faţă de creştini 
„În Revelaţia supranaturală, spunea părintele Stăniloae, Dumnezeu Se face 
cunoscut în mod clar ca persoană întrucât cheamă şi trimite o persoană 

                         
5 „Biserica avea nevoie de împărat, deoarece cu mult timp în urmă începuse să iasă din 
izolare şi să se integreze în societatea imperiului. Doar împăratul putea să o decreteze 
religio licita şi doar aşa putea să fie luată ca întreagă şi să-şi desfăşoare 
activitatea…împăratul trebuia să-şi pună autoritatea în slujba Bisericii” – Cf. HANS-
GEORG BECK, Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul bizantin, Ed. Nemira, Bucureşti, 
2012, p. 35. 
6 Pr. prof. EMANOIL BĂBUŞ, Legitimitate imperială şi teologie politică în vremea lui 
Constantin cel Mare, în vol. CRUCE ŞI MISIUNE, I, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 223, 
consideră că împăratul Constantin a crescut într-un mediu creştin. În studiul său, 
Canonizarea împăratului Constantin: legitimitate sau transgresiune ?, vol. I, p. 216, Pr. 
GABRIEL ROMAN afirmă că viaţa împăratului „trebuie privită printr-o optică creştină”. În 
cele două articole ale sale – Premisele politico-religioase ale emiterii Edictului de la 
Mediolanum din anul 313, vol. I, p. 182 şi Convertirea lui Constantin cel Mare în lumina 
izvoarelor, vol. II, p. 150, Pr. prof. NICOLAE CHIFĂR subliniază faptul că împăratul 
Constantin a primit ca moştenire religioasă pe Dumnezeul creştinilor de la tatăl său. Pr. 
prof. IOAN MOLDOVEANU, De ce împăratul Constantin cel Mare SFÂNT ?, vol. II, p. 
234, afirmă că împăratul a facilitat propovăduirea mesajului mântuitor al lui Hristos şi a 
structurat societatea într-o manieră creştină. 
7 Cetatea Naissus se afla în Antichitate pe o rută foarte importantă care străbătea provincia 
Tracia spre nord-vest, prin Adrianopol. Apoi, urmând cursul râului Mariţa, drumul lega 
oraşul Philippolis şi, trecând prin „porţile lui Traian”, ajungea la Sardica, oraşul Sofia de 
azi. La Naissus se afla unul dintre cele mai importante încrucişări de drumuri, ce continua 
până la Belgrad, rută numită în vechime via militaris, fiind considerat cel mai important 
drum din întreaga Peninsulă Balcanică. Astăzi este oraşul Niş, în Serbia. – Cf. MARIUS 
ŢEPELEA, Istoria Bizanţului – Curs, Anul I, p. 111. 
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anumită către o colectivitate umană. Această persoană vine la ea cu o 
responsabilitate puternic trezită de Dumnezeu”.8 Consider că politica 
constantiniană a avut o puternică susţinere în gândirea religioasă a tatălui 
său, împăratul Constanţiu.9 Acesta s-a născut în jurul anului 250, în 
provincia Illyricum sau Moesia Superior, ca fiu al unui nobil Eutropiu şi al 
Claudiei, o nepoată a împăraţilor Claudius II Gothicus (268-270) şi 
Quintillus (270).10 Între anii 271-272, Constanţiu a fost numit membru al 
protectores - militari superiori experimentaţi puşi în slujba împăratului. La 1 
martie 293 este ridicat la rangul de cezar într-o ceremonie solemnă la 
Milano, stabilindu-şi reşedinţa imperială la Trier, primind în stăpânire 
provinciile Galia, Britannia şi Hispania. 

Episcopul Ghelasie face o trimitere la faptul că împăratul Constanţiu 
îi lasă domnia fiului său cu scopul de a opri persecuţia.11 Savantul creştin 
Lactanţiu laudă cea dintâi decizie a Sfântului Constantin, aceea „de a-i reda 
pe creştini Dumnezeului lor”. Episcopul Eusebiu îl prezintă ca un imitator al 
politicii religioase promovate de către tatăl său. Istoriografia modernă 
continuă mărturia izvoarelor şi afirmă că politica de eliberare a creştinilor a 
fost continuată de către Constantin. De aceea mulţi cercetători12 şi-au pus 

                         
8 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia…, p. 35. 
9 Cf. LACTANŢIU, Despre moartea persecutorilor, 25, 9 şi EUSEBIU, Istoria 
Bisericească, VIII, XIII, 14: „Constantin…s-a dovedit a fi un imitator râvnitor al evlaviei 
paterne faţă de învăţătura noastră”. T.D. BARNES, Constantine and Eusebius, USA, 1981, 
p. 275: „Constantin credea sincer că Dumnezeu i-a dat misiunea specială de a converti 
Imperiul roman la creştinism”. Vezi şi studiul părintelui profesor CONSTANTIN 
PĂTULEANU, Drumul spre Creştinism al familiei împăratului Constantin, în lumina 
izvoarelor antice şi în istoriografia modernă, în „Cruce şi Misiune”, vol. II, p. 194. 
10 Historia Augusta, Life of Claudius, 13. Vezi şi Origo Constantini, I, 2-II, 2; EUTROPIU, 
Breviarium, IX, 22, 1; ION BARNEA şi OCTAVIAN ILIESCU, Constantin cel Mare, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 12 şi CHARLES MATSON ODAHL, 
Constantin şi Imperiul creştin, Ed. Bic All, Bucureşti, 2006, p. 48 şi 65. 
11 GHELASIE, Istoria Bisericească, III, 6, 1: „împăratul Constanţiu Chlor, care i-a protejat 
pe creştini în timpul persecuţiei lui Diocleţian”. 
12 Cea dintâi referire la religiozitatea creştină a împăratului Constanţiu a venit în anul 1987 
din partea cercetătorului american Thomas G. Elliott, care vede în acesta mai mult un 
creştin în ascuns decât un păgân necredincios. În sprijinul acestei teorii el aduce argumente 
din operele lui Eusebiu şi Lactanţiu, atrăgând atenţia asupra faptului că o fiică a împăratului 
purta un nume creştin – Anastasia, care înseamnă înviere. Credinţa ascunsă a lui Constanţiu 
este argumentată de Elliott prin dragostea protectoare a împăratului pentru fiul său cel 
mare, Constantin, care se afla la curtea lui Diocleţian din Nicomidia – Cf. THOMAS 
GEORGE ELLIOTT, Constantine s Conversion: do we really need it ?, în Phoenix, 41 
(1987), 4, p. 421. Vezi şi lucrarea The Christianity of Constantin the Great, University of 
Scranton Press, 1996, pp. 17-28. În anul 2006, profesorul german KLAUS M. GIRARDET, 
unul dintre cei mai importanţi cercetători ai perioadei constantiniene, se întreabă: este 
Constanţiu I creştin ? Argumentarea profesorului porneşte de la comportamentul reţinut al 
împăratului pe durata marii persecuţii, atitudinea sa binevoitoare faţă de creştinism dar şi 
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întrebarea - augustul Constanţiu a fost creştin? Însă nu avem nicio 
consemnare a vreunei surse vechi care să ne garanteze acest fapt. Dar, ne 
întrebăm, dacă într-adevăr a fost un soldat creştin, era posibil ca un istoric, 
fie el şi creştin, să vorbească într-un mod direct despre acest lucru? 
Răspunsul este un NU categoric. În timp ce izvoarele păgâne l-ar fi 
prezentat ca un împărat uman, bun cu supuşii, pios, cu o viaţă morală 
echilibrată, tolerant şi cu o gândire umanistă sau filantropică, a cărui 
memorie posteritatea o va diviniza, izvoarele creştine l-ar fi arătat ca un 
altfel de împărat în comparaţie cu tiranii persecutori, un conducător înţelept 
şi blând, darnic şi îngăduitor cu supuşii săi, iubitor de Dumnezeu şi de o 
bunătate sufletească nemaiîntâlnită. Dar oare nu aşa l-au perceput 
contemporanii săi? 

În cercetarea românească contemporană câteva referiri la mediul 
creştin de la Naissus,13 deci implicit şi o relaţie a lui Constanţiu cu 
creştinismul, găsim la părintele profesor Constantin Pătuleanu, fiind cel 
dintâi care argumentează ipoteza că familia Sfântului împărat Constantin cel 
Mare a fost creştină, prezentându-o drept „o familie cu puternice accente 
creştine” încă de la Naissus: „atât împăratul Constanţiu, cât şi împărăteasa 
Elena au fost ei înşişi creştini, chiar dacă în ascuns, având o contribuţie 
majoră în educaţia creştină a lui Constantin cel Mare”. Se aminteşte mai ales 
de atitudinea vădit creştină pe care împăratul Constantin o arată imediat 
după dobândirea tronului imperial de la tatăl său, în anul 306. Invocând 
mărturiile unor izvoare creştine (Lactanţiu, Eusebiu, Ghelasie, Teodoret) şi 
ipotezele unor importanţi cercetători (Valerian Şesan, T.G. Elliott, T.D. 
Barnes, E. DePalma Digeser, Klaus Girardet etc.), părintele Pătuleanu 
consideră că putem vorbi de o familiarizare a împăratului Constantin cu 
creştinismul încă din sânul familiei sale.14 

Deci, ipoteza manifestării unui creştinism ascuns de către împăratul 
Constanţiu este cea mai apropiată de adevărul evenimentelor de la sfârşitul 

                                                               
faptul că aproape toată familia sa a promovat şi susţinut noua religie. Se aduce aminte de o 
mărturie a episcopului Teodoret, care făcea referire la un text al lui Ghelasie de Cizic, 
acesta afirmând că părinţii lui Constantin l-ar fi iniţiat în morala creştină spre o cinstire 
evlavioasă a lui Hristos. Ca şi Elliott, profesorul Girardet aduce ca argument numele creştin 
al Anastasiei, care l-ar fi primit după botez, ceea ce ne arată o familie prietenoasă faţă de 
creştinism – Cf. KLAUS M. GIRARDET, Die..., p. 27-28. 
13 EMANOIL BĂBUŞ, Legitimitate…, p. 223: „Constantin a crescut în atmosfera acestei 
religii”. Vezi NICOLAE CHIFĂR, Premisele…, p. 182: Constantin „a căutat să găsească 
similitudini între Dumnezeul creştinilor, Care i s-a descoperit acum, şi Dumnezeul Suprem 
(Suprema Divinitas) pe care îl adorase ca moştenire religioasă de la tatăl său”; 
Convertirea..., p. 150: „cronologic, impulsul pentru aderarea la creştinism s-a manifestat 
înainte de marea confruntare cu Maxenţiu, din 28 octombrie 312”. 
14 CONSTANTIN PĂTULEANU, Drumul…, p. 186 şi 200. 
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secolului al III-lea şi face sustenabilă motivaţia politicii tolerante promovată 
de către el în contextul celei mai aprige persecuţii anticreştine. 

Ştim de asemenea că au existat soldaţi creştini printre căpeteniile 
armatei. Unii dintre ei au preferat să rămână creştini doar la nivel de 
conştiinţă religioasă şi viaţă morală, refuzând botezul până spre sfârşitul 
vieţii, din varii motive. Însă nu este permis să-l asemănăm pe Constanţiu cu 
un soldat păgân obişnuit, dat fiind faptul că se căsătoreşte cu o femeie 
creştină, îşi creşte şi educă fiul în morala creştinismului. Guvernarea sa 
tolerantă, total opusă de a colegilor tetrarhi, este o dovadă concludentă a 
faptului că era un soldat creştin. Nu doar Eusebiu ni-l descrie pe împăratul 
Constanţiu cu manifestări creştineşti, ci şi Lactanţiu.15 

Deci, putem afirma fără să greşim că împăratul Constanţiu i-a 
acceptat pe creştini. Nu doar a tolerat existenţa lor în provinciile sale, ci i-a 
adus în proximitatea sa, fiind bineveniţi la curtea imperială, împropriindu-şi 
din convingerile lor religioase. 

Atunci, ne întrebăm, dacă nu s-a botezat pe patul de moarte, când 
însuşi fiul său era lângă el, nu este oare posibil să fi fost botezat anterior? Se 
poate ca acest fapt să fi fost cunoscut chiar de către fiul său? Dacă vom 
continua pe firul mărturiilor celor doi episcopi, Eusebiu al Cezareei şi 
Ghelasie de Cizic, suntem îndreptăţiţi să răspundem afirmativ la ambele 
întrebări.16 Mai mult, niciun izvor al vremii, fie el şi păgân, nu aminteşte de 
vreun refuz al împăratului Constanţiu pe patul de moarte cu privire la botez, 
deşi avea în preajma lui creştini şi episcopi. Vom presupune astfel că 
botezul împăratului Constanţiu s-a petrecut, cel mai probabil, când s-a 
căsătorit cu Sfânta Elena. Deşi nu avem încă din izvoarele timpului mărturii 
că generalul Constanţiu a fost botezat la Nicomidia, la Naissus ori în altă 
parte, concepţia sa filocreştină şi atitudinea sa tolerantă într-un context de 
mare prigonire poate fi considerată o dovadă a gândirii sale creştineşti.17 
 

                         
15 EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, I, 14, 6 şi 22, 2. Un creştin şi un tată minunat, un stăpân 
bun şi înţelegător, iar faţă de învăţătura creştină Constanţiu avea „simţămintele cele mai 
prieteneşti” – Cf. EUSEBIU, Istoria Bisericească, VIII, XIII, 12-14. Vezi şi LACTANŢIU, 
Despre moartea persecutorilor, 16, 9. „Fie creştini, fie păgâni, autorii surselor din perioada 
constantiniană şi postconstantiniană sunt cu toţii de acord asupra guvernării blânde şi corecte 
a lui Constanţiu” – Cf. CHARLES M. ODAHL, Constantin şi Imperiul creştin, p. 85. 
16 EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, I, 17, 3; 21, 1; 22, 2 şi 27, 2; GHELASIE Istoria 
Bisericească, III, 6, 1. Vezi şi KEDRENOS, Prescurtare de istorii, 1, 472. 
17 Părintele psihanalizei, Sigmund Freud, spunea: „ca să fii orb la evidenţe, îţi trebuie 
într-adevăr o anumită doză de rea-voinţă!” – Cf. SIGMUND FREUD, Despre psihanaliză, 
Cinci prelegeri ţinute la Universitatea Clark, Ed. Herald, Bucureşti, 2011, p. 95. 
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Sfânta împărăteasă Elena şi rolul ei în politica religioasă procreştină a 
fiului său 
Flavia Iulia Helena18 sau Sfânta împărăteasă Elena a fost soţia augustului 
Constanţiu şi mama Sfântului Constantin. S-a născut, cel mai probabil, în 
cetatea Drepanum din provincia Bitinia, în jurul anului 250. Astăzi vechea 
cetate poartă numele de Yalova şi se află în Turcia. 

Cu privire la originea Sfintei Elena, istoriografia are încă rezerve în 
această etapă a vieţii sale. Este firească această puţină consemnare a 
elementelor cu privire la familia şi naşterea ei deoarece părinţii sfintei erau 
oameni simpli, de condiţie socială modestă. Episcopul Ambrozie al 
Milanului o numeşte „o hangiţă bună” sau „o excelentă hangiţă”, fiind fiica 
unui hangiu de la un han imperial, unde Constanţiu schimba caii şi îi lăsa 
peste noapte.19 Este foarte probabil să fie adevărată opinia episcopului 
milanez dacă ne amintim cum Constantin reuşeşte să fugă de la Nicomidia, 
folosindu-se de caii poştei regale. 

Credem că tânăra Elena pleacă din Drepanum alături de generalul 
Constanţiu şi se stabilesc la Naissus. Vor rămâne împreună aici până în anul 
293, când Constanţiu este numit cezar şi trimis la Trier.20 După anul 306, ea 
va fi chemată de către fiul său, care devenise împărat în Apus. 

Religiozitatea creştină a împărătesei este astăzi indiscutabilă, de aici 
şi sfinţenia sa. S-a spus, de cele mai multe ori, că împărăteasa a fost 
canonizată pentru descoperirea crucii şi a mormântului Mântuitorului sau 
datorită faptului că a fost mama Sfântului Constantin. Întâi de toate, Sfânta 
Elena a fost prima împărăteasă care a cinstit pe Dumnezeul creştinilor într-o 
vreme când adevăraţii închinători erau prigoniţi şi persecutaţi. 
Comportamentul său plin de evlavie a făcut ca ea să devină o împărăteasă 
credincioasă, pătrunsă de misiunea sa. 

Sfânta Elena avea să schimbe faţa imperiului reuşind să îmbine 
personalitatea complexă a omului politic cu cea a împărătesei sfinte, 
devenind un excepţional diplomat în demersurile politico-religioase, o 
creştină evlavioasă convertită sincer, o apărătoare a creştinilor, un legiuitor 
în favoarea acestora şi un ctitor de lăcaşuri sfinte. Toate aceste realizări au 

                         
18 A se vedea HANS A. POHLSANDER, Helena: Empress and Saint, Ares Publishers, 
Inc., Chicago, 1995 şi JAN WILLEM DRIJVERS, Helena Augusta: The Mother of 
Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross, Leiden, 1992. 
19 Vezi T.D. BARNES, Constantine…, p. 33 şi KOSTAS KARASTATHIS, Marele 
Constantin, învinuiri şi adevăr. Studiu istoric, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2013, p. 363. 
20 Cu toate că îi dăruise un băiat, din cauza condiţiei sale familiale modeste, Elena nu mai 
putea fi o companie potrivită – „a suitable companion” – pentru cezarul Constanţiu, căruia i 
se va dărui de soţie în anul 289, conform regulilor tetrarhiei, pe fiica augustului Maximian, 
Theodora – Cf. PAUL STEPHENSON, Constantine unconquered emperor, christian 
victor, Ed. Quercus, London, 2011, p. 5. 
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avut la bază credinţa sa puternică primită din copilărie, lucrată statornic de-a 
lungul întregii vieţi. A fost asemănată cu ucenicii lui Iisus deoarece 
rezultatul muncii ei apostolice, de propovăduire a Persoanei şi faptelor 
Mântuitorului, a fost unul evident. 

O altă dimensiune a vieţii împărătesei Elena este că şi-a legat numele 
de cinstita Cruce a lui Hristos şi a întărit Biserica prin folosirea vistieriei 
imperiale, a banului public cum îl numim astăzi, pentru refacerea bisericilor 
creştine sau pentru construirea celor noi. Crucea lui Iisus a fost cea mai 
importantă mărturie a prezenţei istorice a Mântuitorului. Prin descoperirea 
Locurilor sfinte şi mai ales a mormântului gol, împărăteasa Elena a 
continuat lucrarea de propovăduire a învierii Mântuitorului realizată de către 
Sfinţii Apostoli. Sfânta Elena este cea dintâi care a contribuit la îmblânzirea 
pedepselor în Imperiul roman, eliberându-i pe cei închişi în mine, dăruind 
ajutoare celor săraci, văduvelor, orfanilor şi fecioarelor. Contemporanii 
împărătesei au consemnat atât interzicerea închinării la idoli, cât şi 
neparticiparea ei la ceremoniile păgâne. 

Una dintre cele mai importante lucrări a Sfintei Elena a fost 
rezultatul pelerinajului ei la Locurile sfinte. S-a vorbit foarte mult în 
istoriografie despre cauzele care ar fi putut sta la baza acestei călători, însă 
ceea ce cred că este cel mai important a fost lăsat oarecum în desuetudine: 
aşa cum afirmau Scripturile, trupul Mântuitorului nu era în peştera 
mormântului. Astfel, mesajul apostoli a fost confirmat şi orice om putea să 
verifice de acum înainte acest adevăr de credinţă şi chiar să aducă închinare 
lui Dumnezeu în biserica înălţată la peştera mormântului. 

Nu în ultimul rând, Sfânta Elena a fost cea care l-a crescut şi educat 
în dreapta credinţă pe cel dintâi împărat roman creştin, l-a ajutat şi sprijinit 
continuu în politica sa religioasă procreştină şi de promovare a Bisericii în 
prima jumătate a secolul al IV-lea. De aceea împărăteasa a fost percepută ca 
un model bun şi vrednic de urmat pentru împărătesele bizantine.21 Sfânta 
Elena a fost pentru femeile creştine o icoană vie, un model tot timpul actual 
de soţie şi mamă creştină. Apoi, ca o creştină bună şi evlavioasă, Sfânta 
împărăteasă Elena a arătat lumii romane păgâne că milosteniile sunt 
bineplăcute nu doar înaintea oamenilor, ci şi înaintea lui Dumnezeu.22 
Acesta este motivul pentru care astăzi Sfânta Elena împreună cu fiul său 
sunt cinstiţi ca ocrotitori spirituali ai locaşurilor de cult şi mijlocitori în 
rugăciune către Dumnezeu. Deci, cunoaşterea vieţii şi activităţii Sfintei 
Elena este şi astăzi condiţia sine qua non în prezentarea personalităţii celui 

                         
21 Cf. BERTRAND LANCON şi TIPHAINE MOREAU, Constantin, un împărat creştin, 
Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 171. 
22 Vezi SOCRATE, Istoria Bisericească, I, XVII. 
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mai important împărat al Antichităţii creştine şi unul dintre cei mai fervenţi 
apărători ai toleranţei religioase. 

Încă din timpul vieţii împăratul Constantin cel Mare i-a cinstit 
numele prin întemeierea unui oraş, numit Helenopolis, unde va construi o 
biserică în cinstea Mântuitorului Hristos.23 Oraşul va fi plasat sub oblăduirea 
sfinţilor martiri, după ce în prealabil fuseseră îndepărtate din el orice formă 
de idolatrie şi păgânism. 
 
Sfântul împărat Constantin cel Mare şi Biserica lui Hristos în veacul al 
IV-lea 
Constantin s-a născut în anul 273 la Naissus, din părinţi creştini, care i-au 
dat acestuia o educaţie creştină. Cred că tocmai această neglijare de către 
unii istorici a copilăriei creştine a dus de-a lungul timpului la realizarea 
monografiilor diferite ale persoanei împăratului. De aceea, greutatea acestui 
demers vine din faptul că trebuie să vorbim despre un împărat roman din 
secolul al IV-lea pe care Hristos l-a ales să fie susţinătorul Bisericii, 
sfinţindu-l prin lucrarea harului Său. 

Consider că izvoarele nu au vorbit cu exactitate despre un 
comportament creştin al lui Constantin anterior toamnei anului 312, ci doar 
indirect, tocmai pentru a pune în evidenţă minunea şi de a argumenta 
alegerea divină a împăratului Constantin cel Mare, care se afla atunci într-un 
context politic instabil. Astăzi însă cercetătorii încearcă să plaseze 
convertirea înainte de anul 312, susţinând o atitudine procreştină care se 
transformă gradual, şi nu o convertire forţată de evenimentul minunat 
petrecut cu puţin înainte de bătălia cu Maxenţiu.24 Foarte importantă este şi 
observaţia cercetătorului american Thomas G. Elliott, care atrage atenţia 
celor care găsesc a fi părtinitoare sursele creştine, să privească la însăşi 
persoana împăratului.25 

Contextul politico-religios de la Nicomidia de la sfârşitul secolului al 
III-lea ni-l prezintă pe Constantin drept singurul tribun nepersecutor26 între 
cei mai cruzi împăraţi persecutori ai Imperiului roman. După aproape un 
sfert de secol de la marea persecuţie, Constantin mărturisea într-o scrisoare 

                         
23 EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, III, 50, 1. 
24 HANS POHLSANDER, Împăratul Constantin, Ed. Artemis, Bucureşti, 1996, p. 60. 
25 T.G. ELLIOTT, The Christianity…, p. 6: „the most interesting Christian source from our 
subject is Constantine himself”. 
26 Un lucru este cert: în funcţia sa de tribun Constantin nu a persecutat pe creştini. Cu 
siguranţă am fi avut cel puţin o mărturie de la criticii săi ori de la vreun istoric păgân. Acest 
fapt ne arată că tânărul Constantin primise o educaţie creştină încă din familia de la 
Naissus. În plus, orice măsură de prigonire constituia în acele vremuri un mare atuu 
înaintea prigonitorului Galeriu. Deşi avea nevoie de sprijinul acestuia în promovarea sa, el 
nu persecută creştinii. 
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creştinilor din Răsărit despre dovezile de curaj şi demnitate arătate de 
martiri înaintea persecutorilor. Noi credem că aceste evenimente au reaprins 
dorinţa de jertfă pentru ceilalţi, deprinsă de tânărul Constantin în ambianţa 
creştină de la Naissus. Însă jertfa lui nu va fi una sângeroasă, ci va lua forma 
unui program imperial de promovare a creştinismului şi de susţinere a 
Bisericii în care credeau martirii.27 

De la Lactanţiu, retorul păgân convertit la creştinism şi apropiat al 
împăratului, aflăm că Sfântul Constantin era „un tânăr foarte virtuos şi 
vrednic de acea înaltă demnitate, iubit de soldaţi şi dorit de simplii (cetăţeni) 
particulari pe aspectul său fizic, pentru faptele sale de arme, pentru 
moravurile sale alese şi pentru generozitatea sa extraordinară… Diocleţian 
despre Constantin: Constantin este plăcut şi va domni, aşa încât va fi 
considerat mai bun şi mai blând decât tatăl său”.28 

Astăzi, istoriografia modernă susţine cu tărie contribuţia lui 
Lactanţiu la consolidarea educaţiei creştine a Sfântului împărat. În studiul 
său, părintele Pătuleanu susţine că Lactanţiu l-a ajutat să înţeleagă mai bine 
mesajul evanghelic şi rânduiala administrativă a Bisericii.29 Deci, cu 
savantul creştin Lactanţiu putem vorbi de ceea ce istoricul Charles Odahl 
numea „accelerarea educaţiei creştine” a împăratului Constantin cel Mare. 

Anul 306 îl descoperă pe noul cezar ca un continuator şi desăvârşitor 
al proiectului tatălui său de încetare a măsurilor persecutorii îndreptate 
împotriva creştinilor şi a Bisericii. Stabilindu-şi reşedinţa imperială la Trier, 
în jurul anului 310 Constantin construieşte aici o biserică unde se oficiau 
marile ceremonii, în care însuşi împăratul susţinea prelegeri sau cuvântări.30 
Constantin cel Mare a fost cel dintâi împărat roman care a înţeles că oprirea 
persecuţiei era un bine pentru cetăţeni, pentru supuşii săi, căci omul 
ajunsese să-l ucidă pe om de drag, de teamă, de plăcere, pentru a se bucura, 
pentru a fi în siguranţă el, familia lui şi zeii strămoşilor. 

Importanţa Sfântului împărat Constantin cel Mare pentru cercetarea 
modernă vine şi din realitatea că Imperiul roman se plasează, pentru prima 

                         
27 Vezi EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, II, 52. 
28 LACTANŢIU, Despre moartea persecutorilor, 18, 10 şi 24, 3-5. Prezenţa creştină cea 
mai notabilă din preajma lui Constantin la curtea imperială din Nicomidia sau Trier a fost 
cu siguranţă Lactanţiu. Prietenia viitorului împărat cu marele retor păgân încreştinat o 
vedem şi din faptul că, imediat după instalarea sa din 306, Constantin îl cheamă pentru a-i 
fi dascăl fiului său cel mare, Crispus. 
29 Cf. CONSTANTIN PĂTULEANU, Drumul…, p. 192. 
30 Vezi NORMAN H. BAYNES, Constantine the Great and the Christian Church, London, 
1972, p. 8 şi PIERRE MARAVAL, Constantin le Grand, Empereur romain, empereur 
chretien (306-337), Ed. Tallandier, Paris, 2011, p. 41. 
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dată, pe o traiectorie creştină.31 În implementarea acestei politici religioase 
creştine împăratul Constantin a avut drept sprijin politica tolerantă a tatălui 
său dar şi faptul că noua credinţă a fost născută în imperiu, într-o provincie 
romană. Prin morala sa filantropică, Creştinismul atrăgea simpatia multora. 
Spre el veneau, în mod constant, mulţi adepţi, oameni din toată ierarhia 
socială, căci religia creştină le garanta deschiderea spre viitor şi spre 
eshaton.32 

Momentul teofanic33 dinaintea luptei cu Maxenţiu este evenimentul 
care îi dovedeşte împăratului Constantin că politica sa filocreştină este pe 
placul lui Deus Summus, Care îl ajută prin intervenţii supranaturale directe. 
Proiectul său religios se va concretiza prin legi procreştine, ce vor ajuta 
Biserica în lucrarea ei misionară şi sfinţitoare. Biserica noastră Ortodoxă a 
primit ca autentică vederea minunată din anul 312, considerându-o ca o 
certitudine a credinţei sale.34 

Perioada cuprinsă între anii 306-312 este cea mai tensionată din viaţa 
împăratului Constantin, el încercând să arate lumii că este un conducător cu 
vederi creştine, care vrea să promoveze creştinismul şi mai ales să 
dovedească protecţia şi puterea lui Deus Summus. El va răspunde nevoii 
Bisericii de a avea spaţii liturgice corespunzătoare cultului ei. Din acest 
moment, Biserica va lucra mai intens la misiunea sa de propovăduire a 
mesajului evanghelic şi de transfigurarea lumii. 

Unul dintre evenimentele cele mai importante ale Antichităţii târzii, 
cunoscut în istoriografie drept Edictul de la Mediolanum (oraşul Milano de 
azi, în Italia), a fost gândit de către Sfântul Constantin.35 De hotărârile 
acestuia s-a bucurat lumea romană a secolului al IV-lea, în special creştinii. 
Împăratul însuşi voia să se prezinte, printr-un act oficial, drept protector al 
creştinilor şi sprijinitor al Bisericii din Apus. Cu siguranţă dorea o politică 
religioasă unitară pentru întreg Imperiul roman, fapt ce trebuia susţinut 
printr-un edict imperial. 

                         
31 Cf. T.G. ELLIOTT, The Christianity…, p. 1: „Constantine’s importance is due to his 
christianizing mission, and a very wide range of views has been put forward regarding his 
personal religion” 
32 RADU ŞTEFAN VERGATTI, Caracteristici ale actului imperial din anul 313: Edictul 
de la Milan, în CRUCE ŞI MISIUNE, vol. II, pp. 249 şi 250. 
33 EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, I, 28-32, susţine că a apărut pe cer o cruce de lumină cu 
mesajul „să biruieşti întru aceasta”. LACTANŢIU, Despre moartea persecutorilor, 44, 5, 
afirmă că împăratul a fost avertizat în somn, poruncindu-i-se să inscripţioneze pe scuturile 
soldaţilor semnul apărut pe cer. 
34 POLICARP PÎRVULOIU, Convertirea lui Constantin cel Mare. Pons Milvius 312. 
Pronie şi istorie, în CRUCE ŞI MISIUNE, vol. I, p. 77. 
35 EUSEBIU, Istoria Bisericească, X, V, 1-14 şi LACTANŢIU, Despre moartea 
persecutorilor, 48, 2-12. 



225 

Ceva unic şi extrem de important pentru acea vreme era prezenţa 
într-un edict imperial a mărturisirii religioase personale a autorului, credinţă 
aparţinând unei minorităţi de maxim 10 procente din populaţia imperiului şi 
care fusese prigonită timp de trei secole. Împăratul însuşi dă mărturie despre 
legătura sa cu Dumnezeul creştinilor şi părtăşia de intervenţiilor Lui directe. 
Cert este că el îşi dorea continuitate în relaţia cu El.36 De acum înainte, 
Biserica este recunoscută de Statul roman ca o instituţie cu organizare şi 
reguli specifice. 

Constantin cel Mare a fost un împărat-soldat, încercând foarte mult 
să le redea creştinilor dragostea şi respectul pentru viaţa militară, implicând 
Biserica în mod direct în viaţa armatei.37 Pentru prima dată un împărat 
roman se identifică38 din ce în ce mai mult cu religia creştină: „în palatul său 
avea paraclis în care se retrăgea nopţile şi se ruga, citea Sfânta Scriptură şi 
scria cuvântările şi parenezele sale despre iubire, adevăr şi virtute către 
popor. În campaniile sale întocmea un cort-altar,39 cu preoţii şi diaconii ei”. 

La începutul anului 313 împăratul Constantin cel Mare urmărea 
implementarea, însă cu multă atenţie, a unui proiect politico-religios de 
lungă durată, la care va participat întreaga sa familie. Nu avem de-a face cu 
o convertire bruscă sau interesată, ci vedem la Sfântul Constantin o 
transparenţă din ce în ce mai evidentă - un împărat roman şi un împărat 
creştin.40 Cu certitudine îşi dorea o guvernare creştină şi un stat creştin,41 
însă fără a-i forţa pe cei de lângă el ori pe supuşii săi la convertire, nici 
măcar pe soţia lui. Nu a făcut presiuni ca să îmbrăţişeze religia lui, „mais il 
fait de la propagande”, adică, invitaţii pentru convertirea la creştinism şi 
daruri în aur/argint pentru proiectele creştinilor. Constantin a scris chiar şi 
regelui Sapor, rugându-l să-i protejeze pe creştini şi să devină el însuşi 
                         
36 B. LANCON şi T. MOREAU, Constantin, un împărat creştin, p. 61: „este vorba mai 
mult despre a-şi atrage bunăvoinţa zeului creştin, decât de a-i mulţumi pe adepţii săi”. 
37 EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, II, 33. Vezi MARIN COJOC, Creştinismul şi armata 
romană în timpul lui Constantin cel Mare, în „Cruce şi Misiune”, vol. I, p. 244-245. 
38 Cf. ADOLF MARTIN RITTER, Împăratul Constantin şi creştinii în lumina noilor 
cercetări, în CRUCE ŞI MISIUNE, vol. II, p. 77-78: „cel târziu începând cu primăvara 
anului 313, Constantin s-a identificat din ce în ce mai mult cu creştinismul (drept-credincios, 
nu cu cel donatist sau sectant)”. 
39 Dacă în primele secole statutul de soldat era incompatibil cu calitatea de creştin – datorită 
activităţii principale a acestuia –, prin Sinodul de la Arles (314), canonul 3, dezertarea 
creştinului din armată atrăgea după sine, pe lângă pedeapsă, şi excomunicarea din Biserică. 
„Uzuanţele creştine au pătruns în armată încetul cu încetul...înaintea unei bătălii, în tabără 
se rosteşte o rugăciune, care se încheie cu implorarea milei lui Dumnezeu şi la care este 
prezent şi un preot” – Cf. GUGLIELMO CAVALLO, Omul bizantin, Ed. Polirom, Iaşi, 
2000, cap. III – Soldatul, de PETER SCHREINER, p. 87-110, aici, p. 103-104. 
40 A se vedea şi opinia prof. PIERRE MARAVAL, Constantin le Grand, p. 317-318. 
41 Cea de-a doua persecuţie a lui Liciniu ne arată, sub forma unei răzbunări, că prioritatea şi 
dorinţa cea mare a lui Constantin era susţinerea şi promovarea creştinismului. 
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creştin.42 La acest proiect de lungă durată - peste o jumătate de veac - 
observăm conlucrarea unei familii imperiale: mai întâi tatăl său, apoi unii 
membri la Trier, Sfânta împărăteasă Elena, Eutropia, chiar şi cumnatul său 
Maxenţiu într-o oarecare măsură,43 împăratul Liciniu şi Constanţia, fiii săi - 
Crispus, Constantin II, Constanţiu II şi Constans ş.a. Familia imperială se va 
încheia cu Iulian Apostatul, care, prin răzvrătirea lui, ne arată cât de puternic 
devenise creştinismul datorită politicii constantiniene, care va fi continuată 
şi îmbunătăţită prin urmaşii săi. 

Dobândirea puterii absolute în imperiu (324) îi va da prilej 
împăratului Constantin să se implice tot mai mult în viaţa Bisericii, 
ajutându-o în lupta împotriva ereziilor şi în lucrarea sa misionar-filantropică. 
Astfel, în timpul lui putem vorbi pentru prima dată de politica de susţinere şi 
de promovare a Bisericii de către un împărat roman. Se pare că întemeierea 
unei noi Rome a avut ca prim scop crearea unei capitale creştine pentru 
lumea ce se dorea a fi creştină. 

Împăratul Constantin a înţeles că hotărârile sinoadelor provin din 
conlucrarea Duhului Sfânt cu mintea episcopilor, căci „providenţa implică 
sinergia între Dumnezeu şi creatura conştientă”.44 De aceea nu este permis 
să credem că participarea la un sinod a celor mai importanţi episcopi ai 
vremii, diversitatea personalităţii şi a originii lor, timp de trei luni, nu ar fi 
avut un puternic impact asupra conştiinţei religioase a primului împărat 
roman, care a trăit un catehumenat creştin în cel mai autentic sens al 
cuvântului. Cu certitudine prezenţa episcopilor care luptau teologic pentru 
păstrarea dreptei credinţe, mai ales a celor biruitori în persecuţii, îi ofereau 
Sfântului împărat Constantin cel Mare o bucurie duhovnicească. De aceea s-
a şi afirmat că „înclinaţia lui naturală a fost întărită de înţelegerea moralei 
creştine”.45 Discuţiile teologice - la cel mai înalt nivel, însoţite şi de minuni 
- din sinod i-au oferit perioadei sale de catehumenat un moment teologic cu 
puternice implicaţii: „împăratul a sărutat rănile lor, crezând că prin sărutul 
acesta va căpăta de acum binecuvântarea”.46 Pe de altă parte, dovezile 
concrete de jertfelnicie şi de martiriu, care erau vizibile pe trupurile 

                         
42 Cf. LEON HOMO, L Italie primitive et les debuts de l'imperialisme romain, Editions 
Albin Michel, Paris, 1938, p. 46. 
43 SOCRATE, Istoria Bisericească, I, 2, ne spune că Maxenţiu a fost îndemnat de către 
pretorieni să fie tiran, nu un împărat bun pentru supuşii săi. A se vedea cum a guvernat 
Maxenţiu – EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, I, 3. 
44 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia…, p. 512. 
45 Ch.M. ODAHL, Constantin şi Imperiul creştin, p. 188. 
46 EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, II, 14, 1 şi TEODORET, Istoria Bisericească, I, 11, 1. 
Despre întâlnirea împăratului cu Sfântul episcop Pafnutie al Tebaidei de Sus – Vezi 
SOCRATE, Istoria Bisericească, I, 11; 9-19. 
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episcopilor, au constituit pentru împărat o certitudine că acest creştinism, pe 
care îl susţine şi îl promovează, este credinţa cea adevărată. 

Deci, împăratul Constantin cel Mare a folosit vistieria imperială 
pentru promovarea Bisericii Creştine în Imperiul roman.47 De aceea, politica 
sa religioasă trebuie analizată din perspectiva hristologică a Providenţei. 
Poate că şi-a dorit ca Imperiul roman să devină un imperiu creştin, dar nu a 
forţat lucrurile, ci L-a lăsat pe Hristos să decidă când şi cu cine va lucra 
aceasta. 

Sfântul Constantin cel Mare a fost tratat de către cercetători ca cel 
dintâi împărat roman creştin botezat.48 Biserica noastră, învăţată de Sfintele 
Scripturi, a afirmat dintotdeauna că omul devine creştin imediat după ce i s-
a administrat Sfânta Taină a Botezului. În acest sens, împăratul devine 
creştin la 21 mai 337. Iată ce spune episcopul Eusebiu: „şi zăbovind el acolo 
în casa de rugăciune închinată mucenicilor, a înălţat lui Dumnezeu rugăciuni 
şi litanii… Constantin s-a pătruns de gândul că venise vremea să se cureţe 
de toată greşeala săvârşită de el de-a lungul întregii vieţi… a îngenunchiat şi 
a început a se ruga fierbinte lui Dumnezeu, spovedindu-se49 pe loc în 
biserica aceea închinată mucenicilor şi învrednicindu-se pentru întâia oară 
de rugăciunile însoţitoare punerii mâinilor”.50 După aceea, împăratul 
împreună cu episcopii săi şi cu armata pleacă din Helenopolis spre 
Nicomidia. Şi ajungând în apropierea cetăţii, i-a chemat pe episcopi şi le-a 
spus că simte apropierea sfârşitului său. Astfel, împăratul le porunceşte să-l 
boteze imediat, cu toate că îşi dorise să fie botezat, asemeni Mântuitorului, 
în râul Iordan.51 

Sfântul împărat Constantin cel Mare a fost cinstit de către Biserica 
Ortodoxă împreună cu mama sa (21 mai), şi prin ea, Biserica a cinstit pe toţi 
membrii familiei care s-au arătat ca fiind dreptcredincioşi. Familia 
constantiniană a arătat creştinilor un sentiment pe care nu-l mai trăiseră 
niciodată: „aceşti credincioşi aveau conştiinţa că nu mai aparţin unei 
comunităţi urâte de lume, ci unei religii privilegiate, unui creştinism 

                         
47 Ch.M. ODAHL, Constantin şi Imperiul creştin, p. 210, 172 şi 175. 
48 „Primul împărat creştin, preocupat doar de faptul de a fi creştin…Constantin a fost 
creştin, acest fapt este de necontestat pentru toţi autorii antici şi moderni, poate chiar 
singurul, cu care toţi sunt de acord” – Cf. MANFRED CLAUSS, Konstantin der Grosse 
und seine Zeit, Beck, Munchen, 2006, p. 7. 
49 Cred că este prima mărturie scrisă care confirmă faptul că împăratul Constantin cel Mare 
s-a spovedit într-o biserică. Este foarte probabil să mai fi existat şi alte spovedanii în 
biserică ori pe câmpul de luptă. 
50 EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, IV, 61, 1-3. Textul ne arată că împăratul Constantin nu 
a mai fost botezat în mod creştinesc. 
51 Probabil au fost episcopii care se aflau cu el, de care Eusebiu a amintit mai sus. Vezi 
EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, IV, 62, 1-3. 
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imperial”.52 Prin împreuna cinstire a celor doi împăraţi - mamă şi fiu - 
Biserica a mulţumit întregii familii constantiniene pentru ajutorul şi acestora 
în păstrarea dreptei credinţe sau în răspândirea ei chiar şi dincolo de 
graniţele Imperiului roman. 

Deci, familia Sfântului împărat Constantin cel Mare a fost cea care, 
de-a lungul întregului secol IV, a acordat Bisericii un mare sprijin. Aproape 
fiecare membru al familiei constantiniene va zidi cel puţin o biserică 
închinată Mântuitorului Hristos sau Sfinţilor Martiri. Nu s-a consemnat 
vreodată un refuz al împăratului la o solicitare a Bisericii în soluţionare unei 
probleme de ordin dogmatic, administrativ sau material. 

În studiul său, părintele profesor Constantin Pătuleanu observă foarte 
bine faptul că Sfântul împărat Constantin cel Mare „a reuşit să schimbe 
societatea timpului său, mentalităţile şi chiar realităţile culturale şi religioase 
stabilite de secole, cursul istoriei însăşi, cum nimeni n-a mai făcut până la 
el”.53 Creştinismul propunea lumii romane un alt mod de viaţă, unul viu, un 
acces cât mai mare la adevărul lucrurilor, o relaţie personală şi familială cu 
Dumnezeu, o comuniune interumană cum nicio altă religie nu o putea 
realiza. Biserica Creştină va veni în sprijinul împăratului la realizarea operei 
sale de caritate, prin filantropie, iar creştinismul va da omului nu doar o 
identitate, ci şi perspectiva nemuririi sau a vieţii veşnice. Lumea romană a 
secolului al IV-lea simţea tot mai arzătoare nevoia de lucrare a 
creştinismului, deoarece văzuse la creştini un mod de viaţă frumos, bun, 
cuviincios, uman, vrednic de dorit, eliberator de patimi sau păcate şi 
izbăvitor. 

Sfântul împărat Constantin cel Mare a dat Bisericii Creştine o 
prezenţă tot mai accentuată în imperiu iar la finalul domniei sale a lăsat 
fiilor săi o Biserică puternică, trecută prin experienţa unui Sinod Ecumenic, 
cu performanţa botezării primului împărat roman, cu un Simbol de credinţă, 
cu canoane bisericeşti unanim cunoscute şi, mai ales, cu un criteriu unic de 
sărbătorire al celui mai important eveniment din istoria umanităţii - învierea 
lui Iisus Hristos. 

Sfântul împărat Constantin cel Mare a lăsat posterităţii o societate 
articulată la viaţa Bisericii şi aflată într-un puternic proces de umanizare a 
relaţiilor interumane. El a oferit lumii un nou model de împărat, care trebuia 
să fie deopotrivă un bun strateg şi economist, un vizionar, dar fără să piardă 
din vedere latura practică a funcţiei sale. Constantin a fost un împărat cu 
viaţă sfântă, preocupat de păstrarea dreptei credinţe şi de relaţia personală cu 
                         
52 JEAN MEYENDORFF, Biserica Ortodoxă ieri şi azi, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, 
p. 16. 
53 CONSTANTIN PĂTULEANU, Drumul…, p. 200-201. Vezi IOAN MOLDOVEANU, 
De ce…, p. 234: „reformele pe care le-a întreprins şi programul construirii de biserici în mai 
toate oraşele din imperiu au modificat faţa acestuia”. 
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Dumnezeul creştinilor. A aşezat Imperiul roman pe o traiectorie ce ducea în 
mod inevitabil spre încreştinarea întregii lumi romane şi a vecinilor ei. 

Rânduiala dumnezeiască a făcut ca părticele din sfintele lor moaşte 
să fie cinstite şi în ţara noastră, la catedrala patriarhală din Bucureşti şi în 
alte biserici cu hramul lor. Deşi canonizarea Sfinţilor Împăraţi s-a făcut cu 
mult timp înainte de Schisma cea mare, din anul 1054, doar Biserica 
Ortodoxă îl cinsteşte ca sfânt pe marele împărat. 
 
Moştenirea familiei constantiniene astăzi 
„Creştinismul nu poate fi folositor niciunui timp, prin urmare nici celui de 
azi, dacă nu-i aduce ceva ce numai el îi poare aduce: legătura cu sursa 
infinită de putere a lui Dumnezeu devenit om. Numai aşa poate ajuta el 
progresului, printr-o neîncetată spiritualizare”.54 De aceea, moştenirea cea 
mai valoroasă spre care privim şi astăzi este indiscutabil modelul familiei 
imperiale. În contextul celei mai mari persecuţii îndreptate împotriva 
creştinismului, membrii acestei familii reactualizează mesajul bibic: „şi 
lumea trece şi pofta ei, dar cel care face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” 
(1 Ioan 2, 17). Augustul Constanţiu şi apoi fiul său au dovedit prin politica 
lor imperială că viaţa trăită după poruncile Dumnezeului creştinilor este 
diferită de viaţa lumii, manifestată prin egoism şi materialism. Pe de altă 
parte, prin politica sa religioasă iniţiată în contextul marii persecuţii, familia 
constantiniană a dovedit că religia creştină nu poate fi distrusă definitiv nici 
măcar prin pedepse deosebit de aspre, ci aceste acte stârnesc doar mânia lui 
Dumnezeu. 

Sfântul împărat Constantin cel Mare este pentru conducătorul de azi 
un model spre care acesta poate şi trebuie să privească. Este nevoie să 
precizăm faptul că „acest creştin a avut mai multă putere decât oricare alt 
creştin înaintea sa, în virtutea faptului că era stăpânitorul Imperiului roman. 
Creştinismul lui nu este nicicum pus la îndoială”. Împăratul a înţeles că un 
conducător trebuie să aibă drept obiective principale pacea, legea, 
bunăstarea, sănătatea şi autoritatea suverană.55 

Atenţia primului împărat roman creştin a fost îndreptată şi către 
marile valori ale umanităţii: demnitatea, libertatea, egalitatea, solidaritatea, 
cetăţenia şi justiţia, acestea fiind amintite în Carta drepturilor omului.56 
Odată cu domnia împăratului Constantin întâlnim grija conducătorului 
pentru supuşii săi şi crearea unui mediu în care creştinismul să fie promovat 
fără represiune politică sau religioasă. Deci, mesajul pe care acesta îl 
                         
54 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia…, p. 106-107. 
55 B. LANCON şi T. MOREAU, Constantin, un împărat creştin, p. 281 şi 284. 
56 Vezi: Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată în Nisa, la data de 
7 decembrie 2000 – Cf. http://www.europarl.europa.eu/charter şi http://ec.europa.eu/ 
romania/documents/eu_romania/tema_8.pdf.  
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transmite posterităţii include şi imperativul că vocaţia de lider trebuie 
completată cu efortul personal continuu de sfinţire. Biserica noastră l-a 
trecut pe Constantin în ceata sfinţilor împreună cu mama sa considerându-i 
asemenea Sfinţilor Apostoli în râvna de a propovădui cuvântul 
Mântuitorului şi de a-L face pe Hristos cunoscut în toată lumea.57 

În primul secol creştin, Sfântul apostol Pavel le spunea romanilor că 
împăratul vine la conducerea statului prin voia lui Dumnezeu, Care 
guvernează toate: „tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este 
stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt 
rânduite” (Romani 13, 1). Iar despre Sfântul împărat Constantin cel Mare, 
izvoarele creştine afirmau, în unanimitate, că el a fost rânduit de Dumnezeu 
întâi-stătător şi cârmuitor al întregii lumi, căci nu de la oameni, ci din cer a 
primit această chemare.58 

Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de o soluţie magică la 
monotonia şi la plictiseala zilei. Zic magică pentru că nu mai vrem să facem 
efort raţional ori spiritual să înţelegem lumea din jurul nostru, pe cel din 
proximitate, animalele şi lucrurile cu care interacţionăm. Ca nişte leneşi, 
aşteptăm noutatea zilei, a momentului, a sărbătorii, a bărbatului, a femeii, a 
copilului, a obiectului ş.a.m.d. Însă această noutate, care ne minunează şi ne 
bucură, nu vine decât în urma deschiderii noastre în faţa raţionalităţii 
personale a Creatorului, Cel Care a pus raţiune şi sens în orice fiinţă şi în 
oricare lucru şi, mai mult, Se descoperă prin ele. 

De aceea omul, ca fiinţă raţională, liberă şi cu conştiinţă de sine, Îl 
poate cunoaşte într-o oarecare măsură pe Creatorul său din contemplarea 
cosmosului sau din ceea ce ne înconjoară. Dar, „acolo unde Revelaţia 
supranaturală n-a mai însoţit Revelaţia naturală, şi unde aceasta a rămas 
singură, s-au produs grave întunecări ale credinţei naturale în Dumnezeu, 
dându-se naştere religiilor păgâne, cu idei foarte neclare despre 
Dumnezeu”.59 

Creştinismul a fost religia întemeiată de Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu înomenit, pentru ca omul să poată redobândi moştenirea veşnică 
prin sfinţenia vieţii şi prin lucrarea harului dumnezeiesc. Dar procesul de 
                         
57 POLICARP PÎRVULOIU, Convertirea…, p. 74. Vezi şi SERGHEI BULGAKOV, 
Ortodoxia, Iaşi, 1997, p. 176. „Cezarul, adică purtătorul puterii de stat, este după învăţătura 
creştină un simplu administrator al puterii aparţinătoare lui Dumnezeu” – Cf. GEORGIOS 
MANTZARIDIS, Morala creştină, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 339. 
58 Cf. EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, I, 24; TEODORET, Istoria Bisericească, I, 2; 
RUFIN, Istoria Bisericească, 9, 9. 
59 „Prin natură, creatura conştientă vede atotputernicia lui Dumnezeu, bunătatea lui 
Dumnezeu, înţelepciunea lui Dumnezeu ca Creator şi Proniator”. Dar, Dumnezeu a venit şi 
cu un alt mod de revelare, manifestat prin vorbire şi printr-un şir de acte supranaturale, care 
nu pot fi înţelese ca fenomene naturale – Vezi Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, 
Teologia…, p. 10-29. 
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sfinţirea a persoanei înseamnă articularea ei la viaţa dumnezeiască, la 
împlinirea poruncilor Mântuitorului, ceea ce determină un alt mod de 
vieţuire. 

Creştinismul aduce lumii şi experienţa personală nemijlocită a 
omului cu Creatorul său, nemaiîntâlnită în alte religii. Altfel spus, odată cu 
înomenirea Fiului Unicului Dumnezeu, omului i se permite părtăşia, fără 
nevoia unui intermediar, la cunoaşterea realităţii dumnezeieşti, nu prin 
studiu, ci prin experienţă nemijlocită, cunoaşterea lui Dumnezeu prin 
experienţă.60 

Dar pentru reuşita acestei nevoinţe personale este nevoie de credinţa 
în rânduiala lui Dumnezeu, numită şi pronie divină sau providenţă 
dumnezeiască. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, considerat a fi cel mai 
mare teolog al secolului trecut, sublinia faptul că „Dumnezeu conduce, şi 
prin lucruri, prin împrejurări, prin întâmplările bune şi rele din viaţa lor (a 
oamenilor), prin glasul conştiinţei sau prin ideile lor, la tot mai multă 
comuniune cu El”.61 

Tradiţia Bisericii noastre ne învaţă că libertatea în modul absolut nu 
o are decât Dumnezeu, ca Treime de Persoane desăvârşite. Omul, însă, fiind 
creat după chipul lui Dumnezeu şi beneficiind de libertatea de a alege 
binele, se mântuieşte numai dacă înaintează continuu şi în mod liber spre 
Creatorul său. De aceea putem vorbi şi astăzi de preocuparea creştinului 
modern de a se sfinţi, prin intrarea şi rămânerea în comuniune cu Dumnezeu 
Cel sfânt, iar familia imperială constantiniană este un exemplu al timpului 
său. Sfântul Constantin, în mod special, a arătat permanent o osteneală 
existenţială şi un efort stăruitor de cunoaştere a lui Hristos ca Fiu al lui 
Dumnezeu. 

Biserica noastră a propovăduit dintotdeauna că mărturisirea 
dumnezeirii lui Iisus Hristos îl preface pe om în martor al învierii Domnului 
şi mărturisitor al învăţăturii evanghelice. Din Sfintele Scripturi aflăm că 
iniţiativa relaţiei divino-umane este a lui Dumnezeu, omul răspunzând la 
aceasta în măsura puterii sale de a-şi asuma experierea unei lucrări 
teandrice, unice şi irepetabile. Iar Dumnezeul creştinilor lucrează prin şi cu 
ajutorul omului la sfinţirea întregii creaţii. În acest sens, familia Sfântului 
împărat Constantin cel Mare oferă astăzi omului un model de vieţuire 
teandrică, valabil pentru orice timp şi în orice societate. 
 

                         
60 Pr. prof. dr. CONSTANTIN COMAN, Între iluzia împlinirii şi certitudinea eşecului, Ed. 
Bizantină, Bucureşti, 2013, p. 241. 
61 Preotul Profesor DUMITRU STĂNILOAE, Teologia…, p. 33. 
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Abstract: The Collaboration between Christ and the Family of Saint 
Emperor Constantine the Great 
The family of Constantine was Christian. Nearly all members of his family 
built churches and they spread Christianity in the Roman Empire. Jesus 
Christ worked with the imperial family to support the Church, the freedom 
of Christians and keeping the true faith. The Orthodox Church honors Saint 
Emperor Constantine and Saint Empress Helena on May 21st.   
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„Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr” 

 
 

Drd. ALEXANDRU IORGA1 
 

Cuvinte cheie: parabolă, istorisire paradigmatică, erminie modernă, 
exegeză modernă  

Keywords: parable, paradigmatic story, modern herminology,  
modern exegesis 

 
Cercetarea teologică a cunoscut în ultimele secole un avânt deosebit în 
întreagă lume creştină. Cunoaşterea cât mai completă a direcţiilor în care se 
îndreaptă această cercetare este un imperativ al teologului contemporan, 
indiferent dacă este cleric sau laic. Spre deosebire de Răsăritul ortodox, 
Occidentul catolic şi protestant accentuează cercetarea seacă a realităţilor 
religioase, căutând cel mult să le armonizeze cu o realitate socială din ce în 
ce mai zdruncinată de secularizare. Cu toate acestea, teologul ortodox poate 
descoperi în lucrările teologice ale creştinismului occidental modern aspecte 
istorice şi filologice importante. Desigur, nu vom aşeza niciodată aceste 
lucrări alături de cele ale Părinţilor Bisericii, dar ele ne vor ajuta să ne facem 
o imagine cât mai clară a realităţii creştine contemporane şi a direcţiilor spre 
care se îndreaptă. Pentru aceste considerente am căutat să prezint în paginile 
următoare câteva aspecte dominante ale cercetării contemporane în legătură 
cu un foarte cunoscut text scripturistic: Pilda bogatului nemilostiv şi a 
săracului Lazăr. Deşi este imposibilă o tratare exhaustivă a subiectului în 
puţine pagini, vă aşez înainte principalele coordonate ale acestei cercetări. 

 
Parabolă sau istorisire paradigmatică? 
Încă din Antichitate şi până în zilele noastre denumirea genurilor literare, 
numărul lor, legăturile reciproce şi în cele din urmă însăşi existenţa lor nu a 
încetat niciodată să provoace subiecte de aprinse discuţii. Constatarea 
aceasta poate să se adeverească şi în cazul punerii sub analiză a pericopei 
lucanice 16, 19-31, având în vedere că putem vorbi despre un dezacord în ce 
priveşte încadrarea acesteia într-un anume gen literar încă din perioada 
literaturii patristice.2 Însă motivul pentru izbucnirea unei dezbateri aprinse, 

                         
1 Universitatea Aristotelous - Tessalonic, Facultatea de Teologie.  
2 Punctul de vedere potrivit căruia Lc. 16, 19-31 aparţine genului literar al parabolei nu 
constituie un punct comun în literatura patristică. O puternică obiecţie împotriva încadrării 
acestei pericope în genul literar al parabolei s-a păstrat în erminiile a doi mari Părinţi latini, 
Ambrozie şi Ieronim. Episcopul Milanului observă că pericopa aflată în discuţie este mai 
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mult o povestire şi nu o parabolă, deoarece se menţionează numele lui Lazăr: „Narratio 
magis quam parabola videtur, quando etiam nomen exprimitur” (Expositio Evangelii 
secundum Lucam, VIII, 13, p. 302, Ed. M. Adriaen, CCSL 14, 1957). În acelaşi mod de 
gândire se mişcă şi Ieronim, cunoscut pentru isteţimea cu care s-a apropiat întotdeauna de 
textele sfinte. Ieronim prezintă pur şi simplu argumentul lui Ambrozie, afirmând că întrucât 
considerăm pe Avraam, pe Moise şi pe profeţi ca persoane istorice reale, în acelaşi fel 
trebuie să considerăm şi pe Lazăr (Homilia de Lucam Evangelistam de Lazaro et Divite, 
Omilia 507, ed. G. Morin, CCL 78, 1958). Prin urmare, potrivit acestui Părinte latin, Iisus a 
povestit o istorie adevărată sub o formă paradigmatică. Cu toate acestea, ceilalţi Părinţi nu 
par să fie părtaşi acestei problematizări în care se încadrează marii reprezentanţi ai tradiţiei 
latine. Hrisostom caracterizează în mod categoric respectiva povestire drept parabolă (Μετά 
τὰς Καλάντας τη εξής ἐν Αντιοχεὶα λεχθεῖς κατά μεθυόντων, καὶ περί τῶν εἰς καπηλεία 
εἰσιόντων καὶ τὴν πόλην χορείαν τελούντων, καὶ ότι τὸν διδάσκαλον οὐ χρῆ ἀπογινώσκειν 
τῶν μαθητών, καν πρὸς τὸ παρόν μὴ πείθωνται, καὶ εἰς τὸν πτωχόν Λάζαρον καὶ τὸν 
πλούσιον, 970Β, MPG 48, 936-981) fără să se refere în mod expres la problema încadrării 
pericopei într-un anumit gen literar. De altfel, în comentariul care se atribuie lui „Efrem” la 
Δια Τεσσάρων-ul lui Taţian (vezi H. DROBNER, Lehrbuch der Patroligie, ed. Herder, 
Freiburg-Basel-Wien, 1994, p. 66) constatăm că principalul înţeles care guvernează erminia 
în cazul acestei pericope lucanice este declarat prin verbul συγκρίνω (a compara). „Efrem” 
acceptă că Iisus prin referirea la bogatul nemilostiv şi la săracul Lazăr vorbeşte despre 
conducerea religioasă şi despre ucenicii Săi („când vorbeşte despre cel ce se îmbrăca în 
porfiră, se referă la preoţii poporului… iar pe ai Săi ucenici, pe ucenicii Crucii, îi 
aseamănă cu Lazăr”). Aşadar, pentru „Efrem” istorisirea aceasta este o parabolă. Chiril al 
Alexandriei se numără şi el printre Părinţii care au vorbit despre categorisirea textului de 
faţă, susţinând că este o parabolă. Din lucrarea Βίβλος Δογματικών ἐπιλύσεων πρὸς 
Τιβέριον διάκονον καὶ την συνοδείαν αὐτού înţelegem că Sfântul Chiril cunoştea poziţia 
Părinţilor latini, dar nu era de acord cu aceasta, considerând argumentul lor drept 
nejustificat şi afirmând că numirea lui Lazăr nu demonstrează istoricitatea povestirii. Chiril 
afirmă că potrivit tradiţiei evreilor Lazăr a fost o persoană istorică ce a trăit în Palestina şi 
care a suferit de o înfricoşătoare sărăcie şi boală. La acesta s-a referit Iisus, pentru a da un 
exemplu evident, dar nu înseamnă că evenimentele prezentate au fost reale (vezi A. 
RÜCKER, Die Lukas-Homilien des Hl. Cyrill von Alexandrien: ein Beitrag zur Geschichte 
der Exegese, ed. Goerlich & Coch, Breslau, 1911, p. 135). Eftimie Zigabenul vorbeşte în 
comentariul său şi despre istoricitatea bogatului nemilostiv, amintind chiar numele de 
Νινεύιν, care potrivit tradiţiei evreilor trăia în vremurile acelea. Cu toate acestea, nu admite 
o altă încadrare a pericopei lucanice în afara genului parabolei (vezi ΕΥΘΎΜΙΟΣ 
ΖΙΓΑΔΗΝΌΣ, Ερμηνία τοῦ κατά Λουκάν Ευανγγελίου, MPG 129, 1037). Interesant de 
urmărit este şi tradiţia ermineutică siriacă. Ischo’dad insistă să sublinieze că evenimentele 
prezentate în parabolă nu au corespondent în realitate, iar faptul că Mântuitorul numeşte pe 
sărac nu are de a face cu istoricitatea, ci pentru a provoca o puternică antiteză cu 
anonimatul bogatului. În comentariul lui Bar Salibi avem o prezentare extinsă a prezentei 
probleme. Pentru a se forma o părere mai temeinică asupra modului în care s-a receptat 
discuţia cu privire la genul literar al pericopei lucanice, prezentăm în traducere din greaca 
nouă (vezi originalul textului grec în ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΔΕΣΠΌΤΗΣ, Η παραβολή του 
πλουσίου και του Λαζάρου, Ed. Pournara, Tesalonik, 2009, p. 269-270): „Unii afirmă că 
această parabolă nu s-a petrecut în realitate, ci Domnul ne-a creat-o cu referire la bogaţi şi 
la săraci. Alţii susţin: în parte este realitate care a avut loc şi în parte nu este realitate, iar 
povestirea o împart în timpul trecut şi în cel viitor. La timpul trecut doi oameni au existat cu 
adevărat: unul bogat, care se chema Neftalim şi era din seminţia lui Dan, şi un oarecare 
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care pare să dureze până în zilele noastre, l-au dat cercetătorii din sec. XIX 
ai Noului Testament, care au izolat patru istorisiri ale lui Luca: bunul 
samarinean (10, 25-37), bogatul cel nechibzuit (12, 13-21), bogatul 
nemilostiv şi săracul Lazăr (16, 19-31), fariseul şi vameşul (18, 9-14) şi au 
încercat să găsească ce element deosebit caracterizează toate aceste 
pericope. Numirea care s-a stabilit pentru aceste pericope a fost 
Beispielerzälung.3 Nu se ştie cine a folosit pentru prima dată acest termen, 
dar este sigur că a fost consacrat de Jülicher, care în lucrarea Die 
Gleichnireden Jesu4 împarte parabolele hristice în trei categorii: 1) 
Gleichnisse 2) Parabeln 3) Beispielerzälungen. Trăsătura specifică acestor 
patru parabole (mai sus menţionate) este, după Jülicher, lipsa afirmaţiilor 
indirecte. Aşadar, nu se afirmă indirect noţiunile teologice, ci acestea se 
exprimă în mod evident: după v. 22 se folosesc evident termeni teologici 
îngeri (άγγελοι), sânul lui Avraam (κόλπος του Αβραάμ), iad (ἅδης) etc. 
Cititorul sau ascultătorul nu este nevoit, ca de exemplu în cazul parabolei 
iconomului cel nedrept, să transforme parabola pentru a înţelege conţinutul 
său religios şi pentru a rodi înţelesul acesteia.5 Ideile se exprimă prin 
termeni religioşi şi - prin urmare - istorisirile ce conţin respectivele idei 
recomandă urmarea unui model de aplicare. În ciuda faptului că acest 
argument al lui Jülicher nu-l considerăm că este întemeiat - deoarece sunt şi 
alte parabole în care sunt folosiţi termeni din limbajul religios, ex. fiul 
risipitor, judecătorul cel nedrept - taxinomia propusă de teologul apusean a 

                                                               
Lazăr. Cei care cred că această parabolă nu s-a petrecut în realitate aduc ca argument faptul 
că drepţii nu s-au bucurat încă de fericire şi că nedrepţii nu au suferit pedeapsa, în timp ce 
parabola menţionează că Lazăr s-a bucurat iar bogatul s-a chinuit, dar încă nu a avut loc 
răsplata, după mărturia lui Pavel (Evr. 11, 39-40). Câţi consideră că parabola s-a petrecut în 
realitate afirmă că o parte este adevăr şi o parte nu şi că Domnul a exprimat-o în două 
timpuri, precum am amintit mai sus. Remarcă (cei care afirmă că o parte este adevărată): 
bogatul era din fiii lui Israel, lucru evident din faptul că îl strigă pe Avraam ca tată al său, 
iar Avraam i se adresează ca unui fiu, dar şi faptul că Domnul spune: au pe Moise şi pe 
profeţi. La trecut a fost cineva dintre preoţi, căci se îmbrăca în vison şi în porfiră; Lazăr este 
însă un om oarecare. La viitor vorbeşte (parabola) întrucât drepţii şi păcătoşii nu şi-au luat 
răsplata. Prin urmare, în parte s-a săvârşit şi în parte se va săvârşi. Sfântul Chiril (zice): 
bogatul care se numea Neftalim se trăgea din neamul lui Dan, iar Lazăr venea din familia 
Gavaoniţilor (ο πλούσιος ο οποίος ονομαζόταν Νεφθαλίμ καταγόταν από τη φυλή Δαν, ο 
Λάζαρος όμως προερχόταν από οικογένεια Γαβαωνιτών) şi se afla zăcând pe un morman de 
gunoi, care se găsea aproape de poarta bogatului, care se cheamă până astăzi mormanul lui 
Lazăr. Şi acesta (Lazăr) are răni şi cufundă picioarele sale în gunoi ca să se vindece”. 
3 Beispiel = exemplu; erzälung = povestire. 
4 Die Gleichnisreden Jesu, ed. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1976. 
5 Practic, cititorul trebuie să interpreteze pe iconom ca pe o afirmare indirectă a omului 
bogat, pe datornici ca exprimând în mod indirect pe săraci ş.a.m.d.; după cum se afirmă de 
altfel şi în textul lucanic 19, 9, unde Iisus povăţuieşte pe ascultători să îmbrăţişeze 
paradigma iconomului şi să se dedice lucrărilor de binefacere. 
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reuşit să se impună în manualele de specialitate.6 
Următorul mare cercetător care a influenţat desfăşurarea cercetării în 

legătură cu prezenta temă este Bultmann. Acesta adaugă parabolelor în 
cauză şi textul de la Lc. 14, 7-14, pe considerentul că acesta constituie o 
formă de text premergătoare aceleia a povestirilor paradigmatice 
(Beispielerzählung).7 Afară de Bultmann, mulţi alţi cercetători au încercat să 
analizeze particularitatea textelor lucanice mai sus amintite, însă, cel mai 
important studiu în legătură cu această temă considerăm că este realizat de 
J. Tucker, în lucrarea Example Stories: Perspectives on Four Parables in 
the Gospel of Luke. După o cercetare atentă a bibliografiei aferente, J. 
Tucker afirmă că nu se poate vorbi de unele caracteristici aparte pe care să 
le posede respectivele texte şi pe care să nu le întâlnim într-o măsură mai 
mică sau mai mare şi în celelalte parabole ale Evangheliilor sinoptice; drept 
pentru care cele patru parabole nu justifică numirea de Beispielerzählungen. 
Prin urmare, nu doar numirea ar fi greşită, ci şi separarea lor de celelalte 
parabole, ele neconstituind un gen separat.8 

 
Erminia modernă asupra textului Luca 16, 19-31: imaginea bogatului, 
descrierea vieţii de după moarte, imaginea lui Lazăr, rolul lui Avraam 
Imaginea bogatului 
În ce priveşte originea socială a bogatului din parabolă, se pun în valoare 
menţiunile ce au legătură cu viaţa sa cotidiană, mai ales versetul 16, 19: ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ ἠμέραν λαμπρῶς. 
Termenul εὐραίνεσθαι se interpretează ca făcând referire la îmbelşugatele 
mese, care împreună cu descrierea hainelor bogatului creează imaginea 
vieţii acestuia. În special, πορφύρα are de a face cu mantaua bogatului, în 
timp ce βύσσος se referă la ce purtase pe interior.9 Pentru aceasta, referirea 

                         
6 Vezi ERLEMANN K., Gleichnisauslegung: ein Lehr- und Arbeitsbuch, ed. Francke, 
Tübingen-Basel, 1999, p. 177. 
7 Bultmann R., Die Geschichte der synoptischen Tradition, ed. Vandenhoek & Ruprecht, 
Göttingen, 1979, p. 193. La Bultmann avem punctul de interes în cercetarea sa pe latura 
istorico-religioasă şi a parabolelor rabinice, rezultatul acestei poziţii fiind acela de a susţine 
că în cele patru naraţiuni se oferă exemple de comportament („Die Beispielerzählungen 
bieten Beispiele - Vorbilder für das rechte Verhalten”), câtă vreme pentru Jülicher sunt 
exemple retorice care prezintă în mod clar ideea pe care vrea să o exprime povestitorul. 
8 „Thus, the difference between the example stories and the parables, if indeed there is any 
substantive difference, must be seen as a difference of degree and not a difference of kind”, 
J. TUCKER, Example Stories: Perspectives on Four Parables in the Gospel of Luke, ed. 
JSOT Press, Sheffield, 1998, p. 399. 
9 BOCK D.: „Πορφύρα (porphyra, lit. Purple) probably refers to outer garments, while 
βύσσο (byssos, fine linen) refers to undergarments. Some people have nothing, while others 
can afford expensive underwear”, The Parable of the Rich Man and Lazarus and the Ethics 
of Jesus”, SWJT 40, 1, 1997, p. 1365. 
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la îmbrăcămintea bogatului arată şi mai mult nemilostivirea sa, întrucât 
luxul se făcea evident şi în hainele sale cele mai apropiate de corp, pe câtă 
vreme Lazăr zăcea εἱλκωμένος πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ. În aceeaşi direcţie 
se valorifică şi menţiunea cum că locuinţa bogatului dispunea de o poartă 
(πυλῶνας), fapt care conduce pe interpreţii moderni la concluzia că locuinţa 
bogatului trebuie să fi fost un fel de palat.10 În cele din urmă, menţiunea 
înmormântării bogatului (ἐτάφη) trimite, potrivit celor mai mulţi interpreţi 
moderni, la un ritual luxos în onoarea celui decedat şi se valorifică din punct 
de vedere exegetic drept subliniere a faptului că bogatul s-a bucurat în 
întreaga sa viaţă de confortul şi luxul afirmat în 16, 19.11 

Exegeza modernă subliniază că şi în alte texte evanghelice se poate 
observa un comportament asemănător cu cel al bogatului din pilda de faţă12 
şi că un astfel de comportament al bogaţilor faţă de săraci era normal într-o 
societate iudaică, după a cărei mentalitate nefericirea cuiva era dovada 
părăsirii acestuia de către Dumnezeu,13 iar prin urmare bogatul putea fără de 
remuşcare să treacă cu vederea pe sărac, considerându-l pedepsit de însuşi 
Dumnezeu.14 

O întrebare care preocupă cercetarea modernă, în legătură cu 
originea socială a bogatului, este dacă acesta ar trebui identificat cu tipul 
caracteristic al unui fariseu sau al unui saducheu. Punctul de vedere 
dominant trimite la o paralelă cu evenimentul cinei pe care Iisus a luat-o în 
casa lui Simon Fariseul (14, 1), unde s-ar putea desprinde teme 
asemănătoare de discuţie, ajungând să se concluzioneze că respectivul bogat 
ar fi în esenţă un fariseu. Un rol decisiv are pentru susţinătorii tezei 
menţiunea de la 16, 14.15 Totuşi, dacă ar fi să luăm în calcul situaţia 
materială deosebită a bogatului şi necredinţa evidentă a celor cinci fraţi ai 
săi în viaţa de după moarte, atunci am putea ajunge la concluzia lui 
                         
10 BOCK, p. 1366. 
11 În ce priveşte înmormântarea bogatului, menţionăm un alt punct de vedere potrivit căruia 
nu ar trebui să înţelegem că bogatul a avut parte de un ritual funerar deosebit de pompos, ci 
că înmormântarea sa subliniază iminenţa osândei care îl aşteaptă. 
12 Vezi Lc. 12, 16-21; 14, 1; 18, 18; 19, 2. 
13 Probă caracteristică a acestei filosofii fariseice este reacţia fariseilor la minunea 
vindecării orbului (In. 9, 34), unde adresându-se orbului din naştere, îşi exprimă 
convingerea potrivit căreia infirmitatea acestuia este urmare a faptului că se născuse în 
păcate. 
14 ERST  M.:  „Nach  der  jüdischen   Vergeltungslehre  ist  dieser  Gegensatz  von  reich  
und  arm  völlig  in Ordnung. Da Unglück selbst verschuldet ist, ist Mitleid nicht 
angebracht; weil Glück als Bestätigung der Frömmigkeit verstanden wird, braucht man sich 
seiner nicht zu schämen. Jesus zerbricht in seinem Gleichnis dieses starre Schema”, 
Hellenistische Analogien zu ntl. Gleichnissen, în „Ein Gott, eine Offenbarung”, Ed. Echter, 
Würzburg, 1991, p. 474. 
15 Vezi GRUNDMANN W., Das Evangelium nach Lukas, în ThKNT 3, Ed. Evangelische 
Verlagsnstalt, Berlinul de Est, 1961, p. 327. 
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Manson16 potrivit căreia bogatul reprezintă tipul caracteristic al saducheului, 
reprezentant al aristocraţiei preoţeşti a Ierusalimului. Sunt trei argumente 
principale în susţinerea acestei afirmaţii: 1) toţi saducheii erau bogaţi (pe 
când aceasta nu este valabilă în privinţa fariseilor) şi prin urmare aceştia ar 
fi cei care ar lua în derâdere cuvintele hristice despre milostenie, 2) îndoiala 
pe care o manifestau saducheii în viaţa de după moarte poate să se considere 
drept cauză pentru care Iisus procedează la prezentarea unei parabole cu 
imagini care să sugereze aristocraţiei iudaice ce ar putea să o aştepte în 
(neaşteptată de ei) viaţa de după moarte, 3) recunoaşterea doar a 
autenticităţii lui Moise şi a profeţilor şi negarea tradiţiei orale de către 
partida saducheilor reprezintă al treilea argument important. Totuşi, o astfel 
de interpretare nu găseşte un ecou puternic în erminia modernă datorită 
faptului că Luca face clar referire în 16, 14 că Mântuitorul se adresează 
fariseilor. Chiar dacă imaginea bogatului rezonează mai bine cu 
caracteristicile aristocraţiei religioase a Ierusalimului, credem totuşi că 
strategia textului nu prevede în mod exclusiv nici pe farisei, nici pe saduchei 
şi de aceea considerăm că este mai potrivit a se susţine provenienţa dintre 
farisei a bogatului, şi aceasta pentru a rămâne la o interpretare conformă cu 
contextul prezentat de evanghelistul Luca. 

Dincolo de problematizarea în legătură cu originea bogatului, un alt 
element ce provoacă întotdeauna atenţia interpretării moderne este faptul că 
bogatul din parabolă este anonim. Cei mai mulţi susţin că anonimia 
bogatului are o dimensiune teologică sau antropologică, confruntându-se cu 
numirea săracului şi interpretându-se ca dovadă a apostrofării divine.17 Alţi 
cercetători nu dau o atenţie deosebită lipsei numirii bogatului,18 dar aproape 
toţi se preocupă de problema lipsei din parabolă a unei evaluări morale a 
bogatului şi aceasta pentru că nu este simplu să se stabilească exact în ce 
anume a constat vina lui. Astfel, o parte a cercetătorilor moderni se aşează 
sub constatarea emfatică potrivit căreia bogatul se face vinovat de viaţa sa 
voluptoasă (desfrânată) şi că Domnul Hristos a vrut să adreseze prin această 
parabolă un „vai” celor care trăiau în chipul acesta şi considerau voluptatea 
(desfrâul) drept binecuvântare.19 Prin urmare, descrierea bogatului s-ar 
încadra în strategia textului. 

Chiar dacă furtul, înşelăciunea, lăcomia erau practici poate săvârşite 
de mai multe persoane, observăm că Hristos se îndreaptă către petrecerea 

                         
16 MANSON T., The Saying of Jesu: Die Reden und Aussprüche in den Evanghelien des 
Markus und Lukas; Introduction and Commentary, ed. SCM, Londra, 1960, p. 296. 
17 Mai multe informaţii despre anonimia bogatului se găsesc în C. AMJAD-ALI, No Name 
for the Rich: the Parable of Lazarus, Al-Muschir 32 (1992), p. 27. 
18 BOCK, p. 1365. 
19 ERNST: „Jesus kritisiert vielmehr ein Verhalten, das unter seinen Zeitgenossen als 
hochanständig galt”, p. 473. 
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vieţii în condiţii luxoase, vrând parcă să atragă atenţia că un astfel de mod 
de viaţă conduce în cele din urmă la catastrofă. O altă parte a cercetătorilor 
se axează pe finalul parabolei şi încearcă să ajungă la un rezultat în baza 
cuvintelor patriarhului, cum că bogatul se pedepseşte pentru nepocăinţa sa.20 
O a treia explicaţie susţine ca motiv al pedepsei necredinţa.21 Potrivit 
acesteia din urmă, nemilostivirea faţă de Lazăr ar fi doar o latură a expresiei 
necredinţei bogatului şi nu motivul principal al condamnării. Aşadar, 
bogatul nu a fost găsit vinovat pentru bogăţia sa, ci vina sa constă în faptul 
că nu a cinstit porunca cea mare a dragostei. Expresia ἀκούειν τοῦ Μωϋσέως 
καὶ τῶν Προφητῶν înseamnă practic conformarea faţă de această înaltă 
poruncă; însă, bogatul a folosit averea sa în mod individual, fără să se 
gândească la τὸν πρὸς πυλῶνα βεβλημένο Λάζαρο. Pentru aceasta, păcatul 
bogatului a fost că nu a ascultat de Lege, care cerea purtarea cu milostenie 
faţă de săraci. 

Un ultim aspect cercetat de exegeţii moderni în legătură cu imaginea 
bogatului se referă la locul pe care acesta îl primeşte îndată după moarte. 
Specific pentru cercetarea modernă este faptul că potrivit acesteia în 
prezenta pildă nu se confruntă soarta unui om cu cea a altuia, ci se pune în 
legătură un om cu altul. Pentru aceasta, după moarte bogatul nu se găseşte în 
faţa oricărui sărac, ci în faţa lui Lazăr, cel pe care l-a trecut cu vederea. Prin 
urmare, ceea ce are o deosebită importanţă este legătura dintre două 
persoane şi purtarea uneia faţă de cealaltă (parabola poate fi, aşadar, o 
expresie vie a consecinţelor pe care le are uitarea de porunca dragostei). 
Încălcarea poruncii iubirii nu justifică după moarte în niciun fel împlinirea 
rugăciunilor, după cum menţionează şi răspunsul patriarhului Avraam: 
τέκνον ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῆ ζωὴ σου. Ideea răsplătirii după fapte 
este una foarte importantă pentru evanghelistul Luca, însă respectivul stih 
nu spune că iubirea de plăcere se răsplăteşte cu chin şi nici contrariul acestei 
afirmaţii cum că se va satisface setea de dreptate a oricărui sărac sau 
ascultător al Mântuitorului. O astfel de înţelegere limitată a stihului în cauză 
ar putea, după Jülicher,22 să conducă la un drum fără ieşire. Aceste păreri 
sunt exprimate în baza v. 19-25, dar afară de respectivele interpretări sunt 
acelea care se fundamentează pe v. 26-31 şi care sunt specifice metodei 
critico-istorice. Acestea afirmă că rugăciunile bogatului nu au fost ascultate 
datorită faptului că bogatul a continuat să trateze pe Lazăr ca pe unul ce este 
mai puţin important decât el şi are tendinţa de a-l aşeza în slujba sa; de 
aceea, afirmaţiile bogatului scot în evidenţă, chiar şi în locul chinurilor sale, 

                         
20 JÜLICHER: „weil er nicht von seinem Gottvergessenem Leben bekehrt hat“, p. 653. 
21 ERNST: „bestätigt den Vorwurf mangelden Glaubens“, p. 477. 
22 JÜLICHER, p. 629. 



240 

aroganţa şi lipsa de pocăinţă.23 Pe de altă parte, simpatia bogatului faţă de 
fraţii săi a dat motiv de discuţie despre compasiunea bogatului,24 care pare 
să marcheze o schimbare radicală a mentalităţii acestuia: din cel care nu 
privea nici către cel de dinaintea lui se transformă în cel care se îngrijorează 
şi pentru cei pe care nu îi vede. 

Tema descrierii vieţii de după moarte preocupă pe exegeţii moderni 
şi despre ea dorim să facem şi noi referire în cele urmează. 

 
Descrierea vieţii de după moarte 
Răsplata pentru fapte venită imediat după moarte, mutarea de către îngeri, 
supliciul accentuat al bogatului, existenţa apelor în paradis, menţiunea 
despre prezenţa lui Avraam, posibilitatea recunoaşterii unei persoane de 
către alta, precum şi constatarea existenţei unei prăpastii mari între iad şi 
Rai constituie amănunte la care celelalte texte evanghelice se referă foarte 
rar sau deloc; pentru aceasta şi atrag interesul cercetătorilor moderni. 

Tendinţa generală în ceea ce priveşte abordarea acestui aspect a fost 
dată de Jülicher, care atrage atenţia că nu trebuie să se cadă într-o 
minuţiozitate fără de scop atunci când se vrea analizarea amănuntelor despre 
lumea cealaltă.25 Pentru aceasta, cercetătorii ulteriori reiau constatarea că 
povestitorul a folosit aspecte legate de contemporaneitatea sa, fără să aibă 
intenţia să le formeze în conformitate cu viitoarele sisteme dogmatice. 
Aceasta se constată şi din text, unde povestitorul nu pune accentul pe 
prezentarea acestor aspecte şi nici nu intenţionează ca prin prezentarea lor să 
ne descrie lumea cealaltă. Pe de altă parte se afirma că totuşi credinţa pe 
care o aveau iudeii perioadei Noului Testament în viaţa de dincolo este 
destul de confuză,26 iar pentru aceasta nici bibliografia modernă nu 
valorifică în mod deosebit respectivele menţiuni. Potrivit interpretărilor 
moderne, îngerii care mută pe Lazăr în sânul lui Avraam reprezintă o 
imprimare a concepţiei iudaice despre mutarea sufletelor în cealaltă lume.27 
De mai multă atenţie se bucură expresia κόλπον τοῦ Ἀβραάμ. Acesta 
reprezintă apogeul fericirii potrivit înfăţişărilor iudeilor. Principala întrebare 
ce „chinuie” exegeza modernă este dacă aceasta este o situaţie intermediară 

                         
23 MARSHALL I.: „He thinks that Abraham will send Lazarus to help him. Even in Hades 
thinks of Lazarus as there to look after his wants, while in his lifetime he had never spared a 
thought for Lazarus’s wants; he remains totally blind and unrepentant. The fact that he 
knows the beggar’s name indicates that he knew who he was, even if he never did anything 
for him”, The Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text, ed. Paternoster, Exeter, 
1978, p. 637. 
24 MARSHALL I., p. 639. 
25 JÜLICHER, p. 623. 
26 ERNST, p. 457. 
27 BOCK, p. 1368. 
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sau răsplata definitivă. Şi aici părerile sunt împărţite. Astfel, o parte a 
cercetătorilor afirmă că este vorba despre o situaţie intermediară şi aduc 
următorul argument: atât menţiunea termenului ἄδης cât şi lipsa oricărei 
referiri la judecata universală este mărturie a faptului că povestitorul se 
referă la o situaţie intermediară a sufletelor. De asemenea, se subliniază 
faptul că bogatul face referire la cei cinci fraţi ai săi, care rămân încă în 
viaţă. În situaţia în care ar fi avut loc judecata universală, atunci nu s-ar mai 
fi vorbit despre aceşti fraţi aflaţi în viaţă. Împotriva celor afirmate mai sus se 
pronunţă Jülicher, care neagă orice referire la o situaţie intermediară şi 
subliniază că cei ce împărtăşesc o altă părere nu înţeleg corect termenul ἄδης, folosit pentru prezentarea locului în care bogatul primeşte pedepsele 
sale. Care este propunerea exegetică a lui Jülicher şi a simpatizanţilor săi? 
După cum povestitorul - argumentează acesta - nu numeşte în mod clar locul 
în care se află Lazăr după moarte prin folosirea termenului παράδεισο, 
acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul bogatului unde se foloseşte termenul ἄδης şi nu γέεννα. Bazându-se pe această argumentare, partida lui Jülicher 
vorbeşte despre o stare nu intermediară, ci definitivă. 

Ce se poate spune despre unde se află κόλπον τοῦ Ἀβραάμ şi unde se 
află ἄδης? S-a susţinut28 în baza paralelelor extra-scripturistice cum că în 
prezentul text este vorba despre παράδεισο, care potrivit concepţiei rabinice 
se găsea în al treilea cer, în vreme ce γέεννα se afla mult mai jos şi începea 
de acolo de unde se termina orizontul celui de al treilea cer. La această 
concluzie conduce pe cercetători expresia ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 
care presupune o poziţie de nivel diferită între paradis şi gheenă. Interesantă 
este afirmaţia cum că bogatul şi săracul se prezintă ca două existenţe în trup, 
căci în alt fel nu s-ar fi făcut simţită prezenţa lor şi asta pentru că nu s-ar fi 
putut face înţelese de către ascultători noţiunile prezentate în pildă, fără de 
folosirea unor elemente (imagini sau reprezentări) comune în epoca Noului 
Testament. Reprezentarea ce a stârnit cea mai accentuată problematizare 
este legată de expresia μεγάλου χάσματος în v. 26. Una dintre variantele de 
interpretare scoate în evidenţă faptul că existenţa acestei prăpastii dovedeşte 
caracterul imuabil al hotărârilor divine în legătură cu cele două persoane.29 
O parte a exegeţilor vorbeşte despre χάσμα ca despre exprimarea unei 
diferenţe calitative între stările în care se află bogatul şi Lazăr. Există şi o a 
treia variantă ermineutică, potrivit căreia, trebuie să se vorbească despre un 
caracter constructiv al termenului. Cum trebuie să înţelegem aceasta? 
Termenul χάσμα (prăpastie) este în descrierea vieţii de după moarte 
corespondentul lui πυλῶνα (poartă) din descrierea vieţii pământeşti. După 
cum bogatul nu a făcut niciun pas pentru a trece de poartă spre a se apropia 

                         
28 ERNST, p. 474. 
29 ERNST, p. 476. 
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de Lazăr în viaţă, tot aşa, nu este posibil ca Lazăr să se apropie de bogat spre 
a-l răcori. Prin urmare χάσμα se poate asocia cu o prăpastie socială, care se 
formase între cele două persoane încă din viaţa pământească şi care continuă 
să existe chiar şi după moarte. Potrivit acestei accepţiuni, χάσμα are un 
caracter simbolic. 

 
Imaginea lui Lazăr 
În general, în erminia modernă se analizează imaginea săracului Lazăr prin 
comparaţie cu caracteristicile bogatului; pentru aceasta, rolul lui Lazăr în 
pericopa evanghelică se prezintă ca ceva secundar cu o importanţă redusă. 
În ciuda acestui fapt - pe care îl vedem ca un produs al timpului - persoana 
lui Lazăr începe să concentreze în jurul său tot mai mult interes. Se 
recunoaşte de asemenea că figura lui Lazăr are o valoare aparte atât din 
punct de vedere teologic, cât şi filologic. 

Mai întâi, un interes deosebit pentru cercetătorii lucrării lui Luca este 
suscitat de prezentarea unui sărac (πτωχός). Menţiunea termenului πτωχός 
provoacă întrebarea dacă acesta este încărcat cu adâncile valenţe teologice 
pe care le-a dobândit în timpurile postexilice. Prin urmare, există 
problematizarea dacă figura lui Lazăr trebuie interpretată chinoniologic 
(social) sau teologic. Potrivit primei interpretări, Lazăr se prezintă drept 
opusul economic şi social al bogatului, pe când în cazul celei de a doua 
dobândeşte caracterul de smerit, cu care se asociază termenul πτωχός în 
Deutero-Isaia (61) şi pe care Luca îl foloseşte programatic. Cei mai mulţi 
interpreţi nu tratează pe săracul din prezenta parabolă prin optica 
dimensiunii teologice a erminiei, ferindu-se să nu cadă în alegorism, care a 
fost puternic combătut de Jülicher. Aşadar, săracul nu este nimic altceva 
decât imaginea antitetică a bogatului. Există însă şi interpretări opuse, care 
văd în Lazăr întruparea săracului smerit al textelor postexilice, care în „mod 
profetic” se referă la noul Israel şi se află în legătură cu membrii primei 
Biserici. Susţinătorii acestei erminii amintesc textul de la Rom. 15, 26 
(„Căci Macedonia şi Ahaia au binevoit să facă o strângere de ajutoare pentru 
săracii dintre sfinţii de la Ierusalim”), şi cred că Lazăr este o referire 
indirectă la membrii primei comunităţi creştine. 

În opoziţie cu anonimatul bogatului, săracul poartă nume. Faptul 
acesta nu se putea trece cu vederea şi astfel observăm în erminia modernă o 
multitudine de variante de interpretare. Mai întâi, amintim punctul de vedere 
al lui Jülicher, care abordează subiectul din perspectiva retoricii. Pentru el 
numele săracului are aceeaşi însemnătate ca şi folosirea toponimelor 
Ierusalim şi Ierihon în parabola Samarineanului milostiv. Precum în 
parabola amintită toponimele dau un aspect adevărat şi istoric povestirii, tot 
aşa şi în parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr se foloseşte un 
nume des întâlnit în iudaism, pentru ca această povestire să dobândească 
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verosimilitate.30 De asemenea, Iisus numeşte pe sărac pentru a exclude din 
mintea ascultătorilor impresia că şi ei se vor mântui doar pentru că ar 
aparţine aceleiaşi clase sociale. 

Cei care se apropie de acest subiect din punct de vedere sociologic, 
afirmă că numele săracului arată o dimensiune morală şi socială a acestuia şi 
faptul că nu face parte dintr-o „lume de dedesubt” (o lume interlopă), ci îşi 
păstrează verticalitatea axei morale chiar şi în asprele condiţii materiale în 
care se afla.31 

O a treia propunere de interpretare face o legătură între numele lui 
Lazăr şi Ἐλιέζερ, sluga lui Avraam. Alţi exegeţi afirmă că numele săracului 
ar fi fost adăugat mai târziu sub influenţa textului ioaneic despre învierea lui 
Lazăr; aceştia sunt însă contrazişi de textul scripturistic ce demonstrează că 
prietenul Mântuitorului era membru al unei familii ce îl putea susţine în 
orice împrejurare.32 

Cele două versiuni care s-au impus în perioada modernă sunt 
impregnate de perspectiva teologică a erminiei. Pentru una dintre acestea, 
numele săracului este un „nume care vorbeşte”, care arată caracterul 
săracului. Lazăr înseamnă „Dumnezeu ajută”33 şi era un sărac ce lăsase toată 
nădejdea sa în mâinile lui Dumnezeu datorită răbdării şi smereniei sale. În 
acest caz rămâne deschisă pentru cercetare întrebarea de ce Luca nu a dat 
explicaţia numelui. Poate că, pe de o parte, numele era binecunoscut, iar pe 
de altă parte, probabil nici Luca şi nici adresanţii Evangheliei sale nu erau 
cunoscători ai limbilor semitice (necunoscând aşadar semnificaţia numelui). 
Această variantă ermineutică a numelui Lazăr oferă o explicaţie suficientă a 
lipsei unei evaluări morale a săracului în cadrul textului lucanic. A doua 
interpretare este mai profund teologică şi potrivit acesteia numele săracului 
trimite la un cuvânt al lui Iisus despre numele Apostolilor care sunt scrise în 
ceruri, lucru ce înseamnă că şi numele lui Lazăr este înscris în ceruri şi 
Dumnezeu cunoaşte starea sa şi îl va lua în Împărăţia Sa34 (săracul poartă 
nume pentru că este cunoscut de către Dumnezeu). 

Situaţia lui Lazăr este analizată sociologic avându-se în centru 
simbolul porţii (πυλῶνας). Astfel, între bogat şi sărac se aşează acest simbol 
al prăpastiei sociale dintre ei. Bogatul cunoaşte situaţia mizeră a săracului, 
dar nu îi oferă ajutorul său, datorită diferenţei sociale. Teologic 
interpretându-se, starea lui Lazăr are ca dominantă prezenţa câinilor în jurul 
săracului. Respectiva menţiune a animalelor dobândeşte o încărcătură 
deosebită, dacă ne gândim la faptul că parabola este adresată fariseilor, care 
                         
30 JÜLICHER, p. 621. 
31 ERNST, p. 473. 
32 BOCK, p. 1366. 
33 BLOOMBERG C., Interpreting the Parables, ed. Appolos, Leicester, 1990, p. 206. 
34 BOCK, p. 1366. 
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aveau în situaţia dată mai multe motive de a-l considera pe Lazăr necurat şi 
pedepsit de Însuşi Dumnezeu (câinii erau văzuţi ca animale necurate). De 
altfel, după credinţa iudaică nenorocirea săracului era dovada evidentă a 
dreptăţii divine şi în consecinţă antiteza dintre cele două personaje nu ar fi 
trezit nicio simpatie. Se promovează chiar ideea cum că Lazăr se află în 
aceeaşi situaţie cu omul căzut între tâlhari din pilda Samarineanului milostiv 
iar bogatul ar înfăţişa acelaşi rol ca şi preotul şi levitul. 

În ultima parte a studiului nostru, dorim să ne îndreptăm atenţia 
asupra unui element destul de important al pildei, şi anume: 

 
Rolul lui Avraam 
În ceea ce priveşte persoana lui Avraam, cercetarea modernă îşi 
concentrează atenţia pe problema ermineutică despre valoarea reală pe care 
o are în starea de după moarte înrudirea după trup cu Patriarhul. Acest lucru 
se consideră normal întrucât atât bogatul, cât şi Lazăr sunt prezentaţi ca fii ai 
lui Avraam. 

Se accentuează în mod unanim că Avraam este prezentat ca strămoş 
al iudaismului şi ca întrupare a celor mai adânci aşteptări ale acestui popor 
în legătură cu viaţa de după moarte. Dincolo de acest rol al lui Avraam ca 
Patriarh şi apărător al iudaismului se subliniază şi rolul său de judecător, 
care estimează totul în baza Legii lui Dumnezeu. Se impune să se 
relaţioneze acest rol cu întregul scenariu al parabolei; şi aşa vede cercetarea 
modernă pe Patriarhul Avraam ca pe un reprezentant al lui Dumnezeu. Din 
această ipostază Avraam nu face nimic altceva decât să vestească eroilor 
povestirii, ascultătorilor lui Iisus şi prin extensie cititorilor lui Luca voinţa 
lui Dumnezeu, dat fiind că povestitorul nu prezintă pe Însuşi Dumnezeu ca 
vorbind.35 De altfel, prezenţa patriarhilor şi rolul deosebit de important pe 
care îl aveau aceştia în viaţa de după moarte era o credinţă comună a 
iudeilor, lucru dovedit şi faptul că bogatul nu se adresează direct lui Lazăr, 
ci lui Avraam pe care îl numeşte πατρός (πάτερ Ἀβραάμ). În acest punct, 
ermineutica modernă insistă pe dubla dimensiune a numirii lui Avraam ca 
părinte. Pe de o parte se subliniază rolul lui Avraam de purtător al 
făgăduinţelor divine pentru Israel în legătură cu tema mântuirii acestuia, iar 
pe de altă parte se evidenţiază faptul că descendenţa trupească din Avraam 
nu poate să se considere garanţie a intrării în Împărăţie. Un iudeu al 
vremurilor lui Iisus ar fi considerat normal să îl strige pe Avraam ca părinte 
                         
35 LEHTIPUU O.: „There is another important role for Abraham: he is the authoritative 
voice in the story who mediates God’s judgment. Abraham’s authority is emphasized by the 
fact that he gets the last word in the story. Abraham serves as a commentator inside the 
story explaining to the rich man what has happened and why. His role is to explain God’s 
point of view”, Characterization and persuasion: the rich man and the poor man in Luke 
16:19-31, Ed. Sheffield Academic Press, Sheffield, 1999, p. 100.  
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şi să spere în ajutorul său după moarte. Bogatul a sperat că în virtutea 
descendenţei trupeşti ar fi cumva îndreptăţit. Prin urmare, în persoana 
bogatului identifică cercetarea modernă întreaga credinţă a poporului iudeu, 
care spera să se mântuiască automat pe motivul înrudirii trupeşti. Nu 
originea este importantă, ci comportamentul; iar cel mai recomandat mod de 
purtare are de a face cu metania şi milostenia. Doar cel care se pocăieşte cu 
adevărat şi face milostenie poate fi considerat copil al lui Avraam. Pe 
această linie, fraţii bogatului36 nu trebuie să aştepte o minune sau mesajul lui 
Lazăr, ci doar să împlinească Legea. Această nevoie de împlinire a Legii 
sugerează pentru cercetarea modernă unitatea mesajului hristic cu mesajul 
vetero-testamentar. În cuvintele sale, Avraam nu neagă valoarea şi eficienţa 
pe care ar avea-o o minune săvârşită prin Lazăr, dar Patriarhul găseşte în 
acest punct o ocazie de a sublinia că cel care crede cu adevărat în Vechiul 
Testament, crede şi în Cel care a înviat. 
 
Abstract: The Perspective of the Modern Exegesis About the Parable The 
Unmerciful Rich and the Poor Lazarus 
This present article has the aim to explain and to actualize the recent modern 
exegesis of one of the most known parable from the New Testament, about 
the poor Lazarus and the unmerciful rich. The first point will be to give a 
response for the question if it is just a parable or a paradigmatic history. 
Regarding the modern erminia we will have four sections to analyze it, 
namley: the image of the rich man, the description of life after death, the 
image of Lazarus and the role of the Patriarch Abraham. 

                         
36 Menţionăm că exegeţii moderni nu au trecut cu vederea nici pe fraţii bogatului, ci au 
încercat să dea diferite interpretări în legătură cu numărul acestora. Astfel, unii văd în cei 
şase fraţi (punând la socoteală şi pe bogat) jumătate dintre seminţiile lui Israel, iar alţii cred 
că cei cinci fraţi se referă la cărţile Pentateuhului. Ambele interpretări sunt alegorice şi nu 
îşi găsesc fundament în textul lucanic. O interpretate larg acceptată este aceea a lui Jülicher. 
Acesta susţine că rugămintea bogatului îi dă lui Luca motiv să întoarcă atenţia 
ascultătorului/cititorului spre cei vii. Este un punct important al povestirii în care 
ascultătorul/cititorul pătrunde în textul povestirii şi istoria, în esenţă, începe să se repete. În 
modul acesta, Hristos alcătuieşte o parabolă prin care să prevină pe ascultători despre 
consecinţele unui mod de viaţă asemănător cu cel al bogatului.  
 



246 
 

TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 
 

Specificul Areopagitic al gândirii mistice a sirianului  
Ioan de Dalyatha. Epistolele XXXX-XXXXIII  

 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1 
 
Strâns legat de tradiţia şi învăţătura Sfinţilor Apostoli, după unii chiar 
ucenic al Marelui Pavel, Sfântul Dionisie Areopagitul a influenţat în mod 
deosebit şi deopotrivă cele trei tradiţii ale Bisericii Creştine: bizantină, latină 
şi siriacă. În mediul răsăritean bizantin, aşa cum afirmă părintele prof. Ioan 
Ică jr, „Corpusul Areopagitic s-a bucurat de o admiraţie unanimă, egalând 
cel puţin la nivelul tradiţiei manuscrise numărul codicelor care transmit 
operele lui Platon şi influenţând decisiv gândirea marilor personalităţi 
bizantine care au fost Maxim Mărturisitorul (662), Ioan Damaschinul (749) 
şi Grigorie Palama (1359). Începând cu secolul al IX-lea, Occidentul latin 
va inaugura o întreagă tradiţie traductologică începând cu Hilduin (832), 
Scotus Eriugena (867, traducere revizuită de anastasius Bibliothecarus în 
875), continuând în secolele XV-XVII cu nu mai puţin de zece traduceri la 
scurte intervale”.2  

Dimensiunea mistică a gândirii Sfântului Părinte l-a remarcat ca pe 
un adevărat învăţător al celor duhovniceşti. În concepţia sa, nevoitorul, 
„înainte de a pătrunde în întunericul divin, trebuie să se purifice de patimi şi 
să depăşească limitele raţiunilor, cuvintelor, imaginilor celor văzute şi celor 
nevăzute. În acest popas mistic, descrierea lui Dumnezeu şi a îngerilor este 
prezentată prin două tipuri de simboluri, numite asemănătoare şi 
neasemănătoare. Simbolurile neasemănătoare sunt antropomorfice şi 
paradoxale. Simbolurile asemănătoare Îl descriu pe Dumnezeu aşa cum este, 
potrivit atributelor divine”.3  
  În Epistolele sale se poate desluşi în mare principalele coordonate 
„de genealogie a monahismului răsăritean”. În acest context, o conexiune 
specifică se face între terapie şi monahism. Sfântul Părinte aşează laolaltă 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Arhid. Ioan Ică jr., Cuvânt înainte la lucrarea pr. Daniel Pupăză, Taina frumosului şi 
binelui după Sfântul Dionisie Areopagitul, Ed. Nemira, Bucureşti, 2014, p. 7-8. 
3 IPS Prof. Univ. Dr. Irineu Ion Popa, „Dionisie Areopagitul, sfânt apostolic şi teolog 
contemporan”, în Teologiei şi filosofiei Sfântului Dionisie Areopagitul, Partea I, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012, p. 10-11.  
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cei doi termeni, sprijinindu-i pe suportul unor confluenţe şi idei ascetico-
mistice. Prin urmare, „atât utilizarea termenului terapeuţi pentru a-i 
desemna pe monahi, cât şi maniera de a înţelege conceptul de monah însuşi 
îl vădesc pe autorul Corpus-ului pseudo-areopagitic ca fiind dependent de 
istoricul bisericesc şi teologul Eusebiu al Cezareei Palestinei (sec. IV). La 
începutul secolului al IV-lea acesta credea că poate identifica în terapeuţii 
evrei din tratatul Despre contemplaţie al lui Filon din Alexandria pe 
monahii creştini, deja foarte răspândiţi la acea dată”.4 În ceea ce priveşte 
tradiţia mistică a monahismului sirian, în special în gândirea lui Ioan Sabba 
de Dalyatha, despre care vom vorbi în continuare, influenţa Sfântului 
Dionisie se remarcă simbolic şi conceptual deopotrivă.  

Sfântul Dionisie Areopagitul se numără printre autorii patristici de 
limbă greacă a căror mistică a fost profund receptată şi asimilată de tradiţia 
monahismului sirian. După unii, şi-ar fi alcătuit opera chiar în Siria sau 
Palestina. Întreaga sa operă se regăseşte în lucrările: Ierarhia Cerească, 
Ierarhia Bisericească, Despre Numele Divine, Teologia Mistică şi 
aproximativ 10 Epistole. Prima traducere siriacă a corpusului areopagitic îi 
aparţine lui Sergiu de Resh’ayna (cca. 536), reluată în secolul VII de Focas 
de Edesa. Ambele variante se regăsesc într-un singur manuscris: Sinai, Syr. 
52. Traducerea siriacă a lui Focas încorpurează o versiunea comentată a 
Corpusului areopagitic, din secolul VI, semnată de Ioan Scolasticul. Există 
de asemenea alte câteva lucrări în traducere siriacă, asociate numelui 
Sfântului Dionisie Areopagitul: 1. Cartea Sfântului Ieroteos, tradusă cel mai 
probabil de Ştefan bar Sudayli; 2. o aşa-zisă Autobiografie; 3. un Tratat de 
Astronomie şi Meteorologie şi 4. o Anafora.5  
 Prezenţa Sfântului Dionisie şi receptarea sa în spaţiul şi tradiţia 
teologiei siriace rămâne prin urmare o certitudine peste veacuri. Cu toate 
acestea, implicaţiile Corpusului său în moştenirea monahală poartă valenţe 
cu totul aparte. Despre acest aspect vorbeşte părintele Andrew Louth, 
reputat specialist în opera Sfântului Părinte. El accesează mai întâi ipoteza 
conform căreia „mediul geografic al lui Dionisie a fost Siria”, de unde şi 
certitudinea primei traduceri a Corpusului Dionisian.6 Pe de altă parte, date 
fiind numeroasele însemnări de sorginte ascetico-mistică sau hagiografică,7 
asimilate de monahismul siriac, suntem îndreptăţiţi să credem că amprenta 

                         
4 Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, „Monahi, terapeuţi, ihidaya”, în Teologiei şi filosofiei 
Sfântului Dionisie Areopagitul, Partea a II-a, p. 104-105. 
5 Gorgias Encyclopedic Dictionary of The Syriac Heritage, ed. by Sebastian P. Brock, 
Aaron M. Butts, George A. Kiraz, Lucas Van Rompay, Ed. Gorgias Press, 2011, p. 128. 
6 Vezi supra .... 
7 Ca de pildă Istoria Lausiacă a lui Paladie, Istoria monahilor din Egipt, Capetele Gnostice 
ale Avvei Evagrie sau Omiliile Macariene. 
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Areopagitului venea pe fondul unei tradiţii bine determinate. „În acest 
context, spune pr. Andrew Louth, Dionisie nu putea fi decât încă o voce care 
vorbeşte despre îngeri, despre Liturghie şi care introduce un nou limbaj 
pentru a vorbi despre cea mai intimă apropiere de Dumnezeu, limbajul 
întunericului”.8 Cu toate acestea, sunt identificaţi anumiţi autori cu aplecare 
directă spre Corpusul Areopagitic: Simeon Graţiosul sau Ştefan bar Sudhaili 
(sec. VII). 
 Revenind la autorul primei traduceri în siriacă a Corpusului 
Areopagitic, Sergiu de Resh’ayna (cca. 536), este de ştiut că a fost un 
adevărat erudit. Şi-a primit educaţia în Alexandria, devenind celebru pentru 
traducerile sale din limba greacă. El este cel care, pe lângă Sfântul Dionisie, 
l-a introdus în arealul sirian pe Galen, Porfiriu sau Aristotel. Rămâne totuşi 
extrem de valoroasă şi utilă pentru studiul nostru tematica ascetico-mistică 
pe care o imprimă Introducerii sale la Corpul Areopagitic.9  Aici el aduce în 
proximitate învăţătura Sfântului Dionisie de gândirea ascetică a lui Evagrie 
şi chiar de teologia promovată de Origen. El identifică mai întâi principalele 
etape ale vieţii duhovniceşti, construite după logica evagriană, descriind 
totodată unitatea originală a sufletului prin care şi în care este contemplat 
Dumnezeu, cu „minte curată”. În latura opusă, el focusează pe „curăţirea de 
patimi” şi „împlinirea poruncilor”. Prin urmare, el aduce „această structură 
gnoseologică a acestor contemplaţii de la Evagrie”, după cum urmează: 1. 
„ştiinţa naturală” sau „ştiinţa virtuţilor fiinţelor văzute” şi 2. „contemplarea 
duhovnicească” sau „ştiinţa dumnezeiască” etc.10 
 În ceea ce priveşte opera lui Ioan de Dalyatha, mistic sirian de secol 
VIII, influenţa Sfântului Dionisie ar putea fi valorificată din mai multe 
perspective. Anumite concepte ascetice, folosite de părintele sirian, au fost 
identificate de specialişti în Corpusul Dionisian sau în Cartea Sfântului 
Ierotei. Întâlnim astfel în notă comună afirmarea apofatică a cunoaşterii, în 
sensul de: „necunoaştere”; „ignoranţă”; „non-cunoaştere” sau „cunoaştere 
de deasupra”.11 Pe de altă parte, „se poate observa că ideea dionisiană de 
urcuş al minţii este menţionat la începutul mărturisirii Sfântului Isaac. Alte 
concepte tipic dionisiene sunt: împreunarea (sir.: hultana) şi Norul (sir.: 
’arpela) sau gândirea întunecată. Această ultimă idee îşi trage rădăcinile 

                         
8 Andrew Louth, Dionisie Areopagitul. O introducere, în româneşte de Sebastian 
Moldovan, studiu introductiv diac. Ioan Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 152. 
9 Sebastian Brock, Părinţii şi scriitorii sirieni de ieri şi de astăzi, traducere de arhid. lect. dr. 
Ioniţă Apostolache şi prof. Hermina Apostolache, studiu introductiv IPS Prof. Univ. Dr. 
Irineu Ion Popa, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017, p. 66. 
10 Istvan Perczel, „The Earliest syriac Reception of Dionysius”, in Re-Thinking Dionysius 
the Areopagite, edited by Sarah Coakley and Charles M. Stang, Ed. Wiley-Blackwell, p. 71. 
11 Acest concept este asociat cu cel de „rugăciune curată”, dezvoltat la Sfântul Isaac Sirul ... 
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din conceptul norului sinaitic în care Moise a vorbit faţă către faţă cu 
Dumnezeu, dar mai degrabă se regăseşte în gnophos-ul  din Teologia 
Mistică a lui Dionisie: «întunericul divin este lumina de nepătruns în care 
Dumnezeu a spus că locuieşte». Acest fenomen este pomenit de Ioan Sabba 
de nenumărate ori, în special în Omilia 9, Despre rugăciune”.12 Iată 
corespondenţa oferită de misticul sirian:  
 „Când harul se pogoară peste singuratec la început lucrează prin 
senzaţii necunoscute, sentimente, plăceri, îmbogăţindu-i gradual mintea cu 
plăceri, încercări, viziuni minunate şi revelaţii pănă când se sprijină în 
norul luminos ... Astfel, el urcă şi pătrunde zi de zi, prin hărnicie şi 
priveghere, din slavă în slavă până la Domnul Duhurilor, fiind prins în 
plăcerea cea fără de plăcere, în unitate şi împreunare desăvârşită cu 
Dumnezeu, şi semnul şi cunoaşterea slavei sale sunt mai dulci decât 
cuvintele, căci se văd şi se cunosc prin ferirea vederii şi cunoaşterii”. 
 În cele de mai jos, completăm traducerea noastră la Epistolele lui 
Ioan de Dalyatha,13 adăugând spre exemplificare o sirie de texte cu notă 
comună specificului areopagitic.  
 

Scrisoarea XXXX14 
(despre o frumoasă meditaţie) 

 
1. Celor a căror minte a fost insuflată Duhul cel de Viaţă dătător, prin 
Cuvântul Fiului Unic, Iisus, Soarele nostru înţelegător, Acesta le-a dăruit o 
vedere care nu poate fi îngreuiată de nimic. După cum ochiul trupesc are 
putere asupra a tot ceea ce este creat, pentru că soarele său îl poate pătrunde 
cu lumina sa, şi după cum vederea sa se poate extinde fără oprelişte: 
întocmai este şi ochiul duhovnicesc, care a primit de la Hristos vederea cea 

                         
12 Brian E. Colless, The mysticism of John Saba, in OCP, vol. XXXIX/1973, p. 101. 
13 Vezi: Ioniţă Apostolache, Din opera epistolară a misticului Sirian Ioan Saba de 
Dalyatha (Scrisorile I-XI). Cu studiu introductiv, în „Mitropolia Olteniei” (MO), nr. 5-8/2013, 
p. 254-271; Mărgăritare mistice din opera epistolară a monahului sirian Ioan Saba de 
Dalyatha (Scrisorile I-IV). Cu studiu introductiv, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-4/2013, 
p. 219-235; Dimensiunea ascetico-mistică a teologiei lui Ioan Sabba de Dalyatha în 
Epistolele XII-XVII, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 9-12/2014, p. 54-70; Mistica lui Ioan Sabba 
de Dalyatha în confluenţă cu Asketiconul Avvei Isaia Pusnicul şi Omiliile Macariene. 
Scrisorile XVIII-XXIV, în MO, nr. 5-8/2014, p. 272-293; Şcoala rugăciunii la Părinţii 
Sirieni. Epistolele lui Ioan Sabba de Dalyatha (XXXI-XXXIX), în „Teologie şi Viaţă”, 
nr. 5-8/2016, p. 182-205. 
14 Traducerea s-a realizat după lucrarea: Jean de Dalyatha, La Collection des Lettres de Jean 
de Dalyatha, Edition Critique du texte syriaque inédite, traduction française, introduction et 
notes par Robert Beulay, col. „Patrologia Orientalia” (PO), T. XXXIX, Fascicule III, No. 
180, Brepols, Turnhout/Belgique, 1978. 
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după curăţie, căci Dumnezeu este Soarele său, care este în tot şi în toate fără 
vreo oprelişte; şi astfel este şi vederea sa, de vreme ce a primit a se 
împreuna cu El: ea (vederea) se întinde peste tot, în tot şi mai presus de tot, 
şi totul este pentru ea un loc obişnuit. Cine ar avea atunci posibilitatea de a-şi 
pregăti o asemenea doctorie15 pentru a afla o astfel de lumină? În acel 
moment totul rămâne şi locuieşte în el, deasupra de tot, în locul contemplării 
şi extazului, acolo unde nu există niciun fel de mişcare, nici trupească, nici 
sufletească, de vreme ce s-a aşezat într-o împreunare mai înaltă decât toate, 
nefiind ştiută nici măcar de el.   
 
2. O Milostivire a lui Dumnezeu, cât de năvalnică eşti Tu! Pe cel care a fost 
risipit şi împrăştiat, Tu îl aduni şi îl uneşti. Şi cine îl va face să se întoarcă 
spre sine, dacă nu Acela care, prin semnul Său le va reuni (pe toate) în 
credinţă,16 îi va aduna17 pe cei ce sunt împrăştiaţi precum cioburile de sticlă 
în nisip? 
 
3. Un frate mi-a spus: „La început, pentru că duhul meu nu era obişnuit cu 
acela, când apărea într-însul lumina Preasfintei Treimi pentru a-l uni (cu ea) 
în simplitatea de nepătruns şi de necunoscut a uimirii izvorâte din lumina 
Vieţii: atunci când a simţit strălucirea care îl împresura, a fost cuprins de 
teama că nu şi-ar mai putea reveni niciodată”. Însă de vreme ce s-a obişnuit 
cu frumuseţea care întrece toate frumuseţile şi încercând mângâierea ei cea 
tainică, a simţit puterea pe care a dobândit-o împotriva patimilor şi 
demonilor; prin aceasta18 a dobândit şi strălucire duhului, asemănătoare 
celei dumnezeieşti şi libertate încrezătoare prin care a căutat spre El în toată 
lucrare săvârşită, asemenea unui fiu către tatăl său: iată cum vorbea (despre 
cele întâmplate) după aceea. „Atunci când, spunea el, amintirea tainei a 
răsărit în sufletul meu, inima mi s-a făcut strălucitoare şi a crescut duhul în 
mine, nerăbdător să se facă vrednic de vederea slavei Vieţii veşnice, unde se 
va bucura de frumuseţea acesteia (vederi)”.    
 
4. Fericit cel ce vede de aici, de jos, acel loc19 şi îşi pregăteşte sălaşul 
bucuriei: unde Soarele nu adoarme şi unde, nedepărtându-Se niciodată, nu 
asfinţeşte; pentru locul în care cunoştinţa este fără sfârşit şi necunoştinţa 
este de asemenea fără de margini. O, cât de mare este mila Ta, Ziditorul 
                         
15 R. Beulay foloseşte în traducerea sa termenul de „collyres”, care înseamnă „picători 
pentru ochi”.  
16 cf. Mt. 24, 30-31; I Cor 15, 52; I Tes, 4, 16 .... 
17 Îi va face să vină. 
18 Prin frumuseţea luminii dumnezeieşti 
19 Este vorba aici despre locul contemplării duhovniceşti şi al extazului ...   
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nostru! Căci pe cei ce doresc să se împărtăşească cu Tine îi primeşti să-Ţi 
dăruiască cele ce sunt ale Tale! Nu este oare de lucru de laudă a vedea cum 
zilele noastre încercate20 dau afară frunzişul, care s-a făcut mai mare decât 
cuvântarea? Bogăţiile minunate pe care Tatăl le-a dăruit Tatălui nostru 
duhovnicesc se descoperă astăzi prin virtute celor vrednici şi toate cele de 
care se bucură de acum înainte cu nesaţ şi pentru totdeauna!  
 
5. Vitejia! de câte nu dă dovadă aici (pe pământ)! A ridicat duhul lor (al 
celor ce se nevoiesc) şi l-a pregătit pentru Viaţa veşnică, ca să primească 
anumite lucruri, aşezându-l într-un loc de nepătruns pentru (vreo) gândire 
străină, acolo unde oştirile îngereşti de lumină zboară neîncetat într-o lume 
de necuvântat (inefabilă). Şi adesea, într-o limbă care nu este pământeană, 
participă, printr-o unire cu ei, la murmurul lor mişcat de Duhul Paraclet: 
atunci nu se mai cunosc între dânşii şi nici nu pot înţelege cele ce s-au făcut 
cu ei, de vreme ce au înainte taina unei linişti de nepătruns. Uimire dincolo 
de cuvinte, asemenea celei cântate de dânşii, pe care nu o putem înţelege!   
 
6. Cu toate acestea, pentru fiinţele secundare/sensibile cu care s-au unit, 
aceasta (starea de extaz) nu s-a împărtăşit încă în plenitudinea ei, aşa cum 
s-a făcut pentru cele primare/inteligibile.21 După cum cele dintâi sunt 
hărăzite să aştepte în lume asemănarea desăvârşită şi neîmpărţită (cu ele); şi 
că, de aici de jos, anumite (fiinţe sensibile) ar putea cunoaşte locul acela, 
neputând povesti încă celor din această lume despre lucrurile de acolo, căci 
între cele de acolo şi cele de aici liniştea se face pavăză; şi de vreme ce acest 
loc uneşte şi unifică pe cele despărţite, care respiră aerul ce vivifică pe toate 
cele inteligibile şi sufletul, într-o unitate mai înaltă decât aceasta a suflării 
preadulci aşezată în ei de Paraclet. Mai spun ei că această experienţă 
extatică, care face vii pe cele inteligibile, se revarsă de asemenea şi peste cei 
ce sunt lipsiţi de aceste lucruri şi că de aici printr-însa spiritul vieţii 
animalice a fost pus în mişcare. Şi de vreme ce revarsă valuri izvorâte din 
Marea cea nematerialnică şi care, asemănându-se cu valurile nedespărţite ale 
razelor de lumină, se răspândesc din belşug peste dânşii, ei uită (atunci) de 
propria fire şi nu-şi pot aminti de cele ce sunt ale lor; sufletul li se face port 
şi loc de odihnă pentru astfel de lucruri. Schimbată, nu mai poate înseta 
niciodată; flămânzind, se va umple totdeauna de grâul vieţii! 
                         
20 În textul francez se foloseşte atributul de dur – asemenea pietrei ...  
21 O traducere literară, mai potrivită, pentru această frază ar fi: „ aceasta nu a fost dată 
fiinţelor secundare care sunt unite, fiind împărtăşită din belşug fiinţelor primare”. Ar trebuit 
astfel să înţelegem că fiinţele secundare sunt trupurile şi că fiinţele primare se referă la 
intelect - aşa cum vedem iniţial la Evagrie (vezi Antoine Guillaumont, Les Kefailaia 
Gnostica d’Evagre Pontique, op. cit., p. 104, apud ibidem, p. 425, nota 10). 
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7. Ce minune că dragostea ta preadulce îi pune pe jar pe cei ce o primesc şi 
îi aprinde pe cei care o caută!  Şi cei cărora li se vor vădi în chip 
duhovnicesc aceste lucruri, ca să le primească pe ele, fără să le dorească, se 
abandonează şi fug de ei înşişi, caută spre ele fără întârziere şi le socotesc pe 
cele de jos (lucrurile lumeşti) asemenea stârvurilor de câini, lipsite de viaţă, 
care aduc răul asupra celor ce se apropie de ele şi-i pierd pe cei ce se 
hrănesc cu dânsele: această viaţă pe care Hristos vrea să o îngrădească 
pentru a-i mântui pe toţi ai Săi! Amin. Căci El îl ştie pe cel ce-şi strânge 
duhul înaintea Lui, pe cel ce-şi îmbălsămează sufletul prin cele ale sale şi îşi 
întăreşte trupul prin milostivire, în toată vremea şi în vecii vecilor! Amin. 
Căci El pune în armonie şi unitate toate lucrurile pentru un anumit scop, 
aprinzând în ele focul Său: care în toată vremea le conduce la unirea cu El! 
 
8.   Hristoase, ai milă de robii Tăi! Ai milă, Doamne! Şi pe cei care au 
primit dragostea Ta, ridică-i deasupra celor lumeşti până la acest (celălalt) 
loc în care au fost chemaţi de Tine şi dă-le lor să se lepede de această 
lume.22 O Preaiubite, Care iubeşti şi eşti iubit, dorinţă a toate!, primeşte 
alături de Tine pe cei care pentru Tine au lăsat la o parte lumea, dimpreună 
cu toate cele ce sunt în ea: căci nici cele de acum, nici cele ce vor să fie, nu 
vor putea să îi despartă de Tine, astfel ca nici ei să nu poată să se despartă de 
Tine! Hristoase, rouă de milostivire a cărei Fiinţă veşnică s-a revărsat peste 
lumea noastră cea păcătoasă, rourează sufletele care au însetat după picătura 
Ta cea dătătoare de viaţă şi fă-le să înflorească, dându-le să se veselească 
dimpreună cu oştirile Puterilor Sfinţeniei Tale; umple-le pe ele din cele ce 
sunt ale Tale, până când cele pământeşti nu vor mai putea să pătrundă 
înlăuntrul lor, căci dându-le târcoale, le vor putea privi doar de departe. 
 
9. Fericiţi cei ce lucrează curăţia, căci aceasta îi liberează de toată 
slugărnicia nefirească şi face dintr-înşii Casă de odihnă şi de locuit pentru 
Cel ce este odihna şi limanul a toată lumea! Fericită este credinţa lucrătoare 
a celui ce i-a fost dat să guste vederile tainice, al cărui suflet nu se odihneşte 
până ce nu va primi strălucirea Vieţii desăvârşite! Fericit cel ce priveşte (în 
tainicul) fiinţei sale şi nu-şi cheltuieşte anii vieţii asemenea animalelor 
necuvântătoare! Fericit cel în a cărui inimă s-a sălăşluit stâlpul cel tainic de 
lumină23 şi în a cărui casă locuitorii n-au nevoie să ceară foc străin! 
 
10. Oh! această armată, împletind în zbor lumina şi în murmur desfătarea, în 

                         
22 „Toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm ...” 
23 Cf. Ieşire 13, 21: „Iar Domnul mergea înaintea lor: ziua în stâlp de nor, arătându-le calea, 
iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le, ca să poată merge şi ziua şi noaptea”. 



253 
 

atingerea lor îi îndeamnă pe ai lor să zboară ca ele: acest zbor, în care nu vor 
înceta nicio clipă să zburde prin aer, este adierea Suflării celei veşnice a 
Vieţii, care nu va încuviinţa niciodată să coboare printre stârvurile care sunt 
în lume! Şi dacă ar fi măcar unu căruia Înşelătorul să-i fi rupt aripile şi care 
să nu mai poată să-şi ia zborul, ostaşii acestei armate24 îl vor purta pe aripile 
lor, introducându-l în prezenţa Medicului lor; şi Acesta, mulţumită 
rugăciunilor lor către Dânsul, va face să le crească aripi de foc, care vor arde 
ochii vrăşmaşilor Lui. 
 
11. Vezi astfel cum roiurile de lăcuste, zburând din locul în care s-au 
aşezat,25 murmură între ele; şi dacă una singură este rănită sau are aripile 
rupte sau mai degrabă dacă nu este îndeajuns de mare, celelalte o poartă pe 
umeri şi o iau cu ele până unde le mişcă semnul Celui ce le-a dat viaţă. 
 
12. Însă, poate tu îmi vei spune: „Ce voi face eu, care nu am parte de o aşa 
tovărăşie a cărei membrii26 să se ridice până la locurile cele mai înalte, care 
încântă prin mulţimea cohortelor lor?”. Ia seama la ceea ce îţi spune 
smerenia mea,27 care are nevoie să fie miluită doar cu o bucată de pâine. Tu 
mărturiseşti: „Dar iată la marginea mării, aşteptând să vină poate la mine 
vreun marinar priceput. Astfel, aşezându-mă în barca lui, el mă va duce în 
larg şi mă va învăţa arta pescuitului: (această artă) care-i hrăneşte pe cei pe 
care o dobândesc, astfel că nu voi mai mânca niciodată din fărâmiturile care 
nu-l îndestulează pe cel ce le cerşeşte”.   
 
13. Însă nu este deloc bine aşa cum este! Căci cei ce aşteaptă pe ţărmul 
mării, jintuind la un pescuit ca acesta, rămân în afara Acestuia şi aruncă de 
acolo nada lor, neştiind cum să meargă pe crestele valurilor: aceia care, 
dincolo de foamea pentru o anumită hrană, dobândesc din zi în zi o 
dragostea mai mare, când Iisus, Domnul nostru, îi va vedea atât de 
îndatoraţi, (El Însuşi) va ieşi din sânurile Tatălui şi, la semnul Său, îi va 

                         
24 Pasajul se referă la îngeri, care sunt menţionaţi în Sfânta Scriptură sub această formă 
(vezi aici: ....). 
25 Beulay oferă aici şi variantele: „de vreme ce sunt într-un singur loc”,  „călătorind 
împreună”, referindu-se la unul din sensurile desprinse din termenul hzâqâ, în traducerea din 
Lexiconul siro-arab (cf. Payne Smith, Thesaurus, col 1293) – vezi: Robert Beulay, p. 429, 
nota, 21.  
26 În sens literar: „ai acestei (tovărăşii/companii) care ea însuşi se ridică”. Cuvântul siriac 
habrûtâ poate fi tradus în sens abstract şi ca: companie, grupă sau trupă. Ţinând cont de 
context, am apelat aici la varianta de „tovărăşie”, socotindu-o mai sugestivă pentru 
traducerea românească. 
27 În varianta mot-a-mot avem „ascultă ce-ţi spune însăşi sărăcia mea ...”. 
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aduna pe toţi cei risipiţi într-o singură unitate;28 El va închipui această 
pescuire minunată şi va porunci duhului, acest celălalt Petru, să ridice 
mreaja;29 şi atunci când echipajul corabiei tale va mânca din aceşti (peşti), 
ochii inimilor lor30 se vor deschide şi Îl vor recunoaşte;31 şi când vor fi de 
două ori învăţaţi, vor cunoaşte că Domnul nu a părăsit niciodată corabia lor, 
ci că a fost acolo, adormit32 şi ascuns. 
 
14. Pentru aceasta, oricine este sârguincios Îl trezeşte în fiecare zi ca să 
potolească valurile mării şi să le liniştească, şi pentru ca, prin suflarea 
Duhului Său cel Sfânt, să aducă fără vătămare corabia sa şi toate cele ce 
sunt într-însa la limanul cel liniştit (cel lin).33 Căci a Lui este, astfel, a 
Tatălui şi a Duhului Sfânt, Puterea unică care desăvârşeşte şi împlineşte 
toate prin Lucrarea Sa desăvârşită, încununând cu slavă toate fiinţele 
perfectibile ale oştirilor celor de sus şi de asemănare pe cele de jos: căci Lui, 
care a unit între ele pe cele de aici cu cele de acolo în aceeaşi unitate 
indivizibilă cu Sine, îi aduc slavă prin glasul care vesteşte laudă nouă în 
mişcarea liniştei neîncetate, în toate lumile care au fost şi care sunt, în vecii 
vecilor. Amin.  
 
15. Nu mă învinui că nu am venit alături de tine: sunt o slugă care nu a putut 
face ceea ce doreşte. Însă când sunt legat, atunci eu sunt liber; şi când sunt 
liber, mă fac răspunzător de ispite. Oricât aşi vrea să mă ridic mai mult pe 
mine însumi, nu pot să ies din mine; şi oricât m-aşi osteni să-mi vin în fire, 
nu pot să mă apropii! Zi şi noapte stau încurcat în această nedumerire, la 
care nu găsesc răspunsuri. Ce pot să fac? Nu pot să mă găsesc pe mine 
însumi şi nici să mă îndepărtez de mine! 
 
16. Pune alături de mine cereri însoţite de lacrimi pentru ca, prins în 

                         
28 Cf. Mt. 24, 30; I Cor. 15, 52; I Tes. 4, 16. 
29 Cf. In. 21, 11: „Simon Petru s-a suit în corabie şi a tras mreaja la ţărm, plină de peşti 
mari: o sută cincizeci şi trei, şi, deşi erau atâţia, nu s-a rupt mreaja”. 
30 Cf. Efes. 1, 18: „Şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea la care 
v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui, în cei sfinţi”. 
31 Cf. Lc. 24, 31. 
32 Trimiterile făcute de misticul sirian în textul de mai sunt fundamentate totalmente pe 
Sfânta Scriptură, urmărind îndeaproape evenimentele prezenţii Mântuitorului în mijlocul 
îndeletnicirilor marinăreşti şi pescăreşti ale Sfinţilor Săi Apostoli. Aici, de pildă, 
descoperindu-L în corabia tainică a celor ce caută să pescuiască faptele bune, Ioan Sabba 
face trimitere episodul „potolirii furtunii pe mare”: „Şi, iată, furtună mare s-a ridicat pe 
mare, încât corabia se acoperea de valuri; iar El dormea” (Mt. 8, 24). 
33 „Marea vieţii văzându-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin, alergând, 
strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea mult-Milostive”... 
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legăturile ce stăpânesc totul, să fiu aşezat deasupra celor lumeşti şi ca aceste 
(legături) să mă scape de mine şi de tot, şi să mă undească cu cei de sus prin 
milostivire şi fără nici un merit din partea mea: ei care au supus toate 
Puterile cereşti printr-o dragoste atât de puternică.34 Căci nouă tuturor şi la 
toţi cei care Îl doresc pe Dânsul, Cel ce stăpâneşte toate şi Tatăl tuturor ne 
dă să fim cu Dânsul în asemănare desăvârşită, atât aici cât şi acolo sus. Căci 
Lui i se cuvine toată slava în vecii vecilor. Amin.   
 

Scrisoarea a XXXXI-a 
 

1. Dacă te întrebi, frate al meu, pentru ce nu descopăr spre a ta mângâiere 
din tainele cele ascunse, atunci când vii alături de mine, să ştii bine că 
acestea nu depind de mine. Mă asemăn într-adevăr copilului care, aflându-se 
încă în casa părintelui său, i se arată tot felul de lucruri preţioase pentru a i 
se face pe plac: iată aici, tot felul de bucate gustoase; acolo, fel de fel de 
lucruri de preţ, de aur, de argint, perle sau pietre scumpe; peste tot lucruri 
care bucură şi veselesc şi de acestea el se bucură şi se veseleşte. 
 
2. Însă, de vreme ce el iese împreună cu alţi copii, cu prietenii săi, tatăl îi 
umple traista cu fructe obişnuite şi-l trimite să se mângâie cu acestea şi să-şi 
întărească inima. El nu îi dă lucruri de valoare, de teamă ca, tânăr fiind, să 
nu le piardă în joacă. Şi dacă, în simplitatea sa, el insistă şi cere, atunci tatăl, 
care ştie ce-i este de folos şi de trebuinţă, ascunde lucrurile preţioase pentru 
ca fiul său să nu le găsească în momentul acela. 
 
3. Iată cu ce se aseamănă starea mea nelămuritoare! 
 

Scrisoarea a XXXXII-a 
(despre un frate care înmulţea pe datornicii tatălui său pământesc) 

 
1. La oricine te cheamă, să-i spui aceste cuvinte: „Dacă am un tată pe lume, 
am de asemenea o moştenire: pământ, bunuri, casă, vie ... Însă, dacă cele ce 
sunt ale lui nu sunt şi ale mele, eu nu mai sunt cu adevărat fiul său. Şi dacă 
am ieşit din această lume, tatăl meu este Hristos – El care a plătit datoria 
mea cu Sângele Său –, şi nu am tată datornic de vreme ce am plătit datoria 
altor îndatoraţi!”.35 Nu da nimic la cei ce sunt în lume şi nu primi nimic din 
                         
34 Misticul sirian vorbeşte aici de dragostea lui Histos, împropriată de cei care i-au urmat, 
după porunca: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă 
iubiţi unul pe altul” (In. 13, 34). 
35 Robert Beulay oferă aici şi varianta: „datornicilor tatălui său”, adică păcătoşilor 
îndatoraţi prin păcatele lor înaintea lui Dumnezeu. 
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partea celor ce sunt în lume, ca să nu te faci fiu al celor ce sunt în această 
lume (al celor pământeşti). 
 
2. Este modul în care Tatăl nostru m-a învăţat să-l povăţuiesc pe fratele meu 
şi eu vin acum să te povăţuiesc. 
 

Rugăciune: 
1. O Hristoase, Oceanul nostru de iertare, dă-mi să mă curăţesc prin Tine de 
această întinăciune întru care m-am îmbrăcat şi să strălucesc de haina sfintei 
Tale lumini; dă-mi să fiu acoperit de norul36 slavei Talei celei de taină a 
înţelesurilor celor ascunse şi fă-mă nevăzute lucrurile care mă împiedică să 
privesc spre frumuseţea Ta. Căci totdeauna m-a înconjurat, Doamne, 
frumuseţea slavei Tale, în aşa fel că mintea mea nu mai poate să împlinească 
mişcările trupeşti. Căci nimic, Doamne, nu mă va putea despărţi de 
dragostea Ta, dar mă tulbură permanent dorinţa ca Tu să-ţi ridici privirea 
spre mine. Amin! 

 
Scrisoarea a XXXXIII-a 

(despre pocăinţă, nădejde şi despre întărirea dată păcătoşilor) 
 

1. Dacă te întrebi, frate al meu, cum poate schimba pocăinţa pe omul 
infectat şi corupt de păcat, gândeşte-te şi socoteşte cum şi în ce fel a fost 
zidit dintr-un început, - va să zică plecând de la anumite lucruri josnice şi 
murdare, într-un pântece întunecat şi revărsat -, şi cum harul Domnului 
nostru a plăsmuit această materie dură înlăuntrul pântecelui întunecare, 
deopotrivă cu întreaga ei alcătuire, apoi a făcut-o să iasă la lumina acestei 
lumi, cu formă, curată, frumoasă şi binevoitoare ... În acelaşi fel, cel care, 
din ispita lui Satan, şi-a întinat curăţia dobândită prin Sfântul Botez şi s-a 
îmbolnăvit, s-a urâţit prin toate bubele necurate ale păcatului: acela, graţie 
naşterii sale şi depărtându-se de sânul trist şi întunecat al pocăinţei, iese din 
nou la lumina vieţii duhovniceşti de vreme ce a primit taina prin Botez. 
 
2. Şi de vreme ce această sămânţă stricată a căzut pe un pământ curat, 
primitor şi luminos, şi nu a intrat într-un sân întunecat şi apăsător, ea va 
rămâne fără de folos şi fără asemănarea semănătorului, de asemenea, dacă 
cel care s-a făcut respingător şi s-a întinat cu păcatul nu intră în sânul cel 

                         
36 Cf. Ieşire 20, 21: „Că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi toate cele ce 
sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o. Şi a stat tot poporul departe, iar Moise s-a apropiat de întunericul unde 
era Dumnezeu”. 
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întunecat, curăţit (prin foc) şi dureros al pocăinţei, va rămâne departe şi fără 
împăcare cu Cel ce S-a făcut Semănător al său prin sânul botezului. Şi de 
vreme ce Adam cel trupesc naşte prin Eva fii după asemănarea şi chipul său 
trupesc, asemenea Hristos, Părintele lumii duhovniceşti, naşte prin pocăinţă 
şi botez fii după asemănarea Sa pentru lumea duhovnicească. Şi după cum 
noul născut, de vreme ce iese din pântecele cel întunecat al Evei, vede în 
curând lumina lumii lui Adam: în acelaşi fel, atunci când fiii lui Dumnezeu 
au ieşit din sânul lugubru al pocăinţei, lumina slăvită a lumii celei noi 
străluceşte înaintea lor, făcându-le cunoscut deîndată Principiul vieţii lor 
când le spune: „Pocăiţi-vă căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!”.37     
 
3. Dacă este aproape, arată-ne-o nouă, o Părinte al nostru, cum să o aflăm! – 
Ea este la uşă;38 însă uşa este strâmtă şi îngustă.39 Totuşi, oricine, 
acceptând calea întunecată şi tristă, şi trecând printr-însa, întâlneşte deîndată 
Împărăţia luminii şi se bucură de ea. Iată aşadar poarta prin care se intră în 
Viaţă: însă Împărăţia Ta Doamne, în ce loc se găseşte? – Ea sălăşluieşte 
înlăuntrul vostru,40 şi poarta de intrare este pocăinţa. 
 
4. Pocăinţa dă viaţă botezului iertării. De vreme ce materia cea de jos 
primeşte în pântecele întunecos forma41 persoanei lui Adam: tot aşa, dacă îl 
aşezi în cuptorul cel arzător al pocăinţei pe omul întinat de păcat, este 
deîndată curăţit, strălucind şi răspândind mireasmă, şi primind, prin harul cu 
care este înnoit, chipul frumuseţii lui Hristos, Strălucire a Tatălui.42 
Pocăinţa este marea vieţii:43 fericit cel ce se naşte dintr-însa, căci nu va muri 
niciodată!44 
 
5. Totuşi, de vreme ce Hristos a predicat pocăinţa celor care erau păcătoşi, 
în acelaşi fel Satan îi înstrăinează de ea pe cei care i se supun şi învârtoşează 
inimile lor cu distracţia şi necumpătarea. Dacă însă pocăinţa este un dreptar 
de viaţă pentru cei ce sunt morţi prin păcat, ea se face deopotrivă otravă care 
omoară patimile şi păcatul, şi urmare chin pentru Satan, vrăşmaşul ei. Căci 
pe cei robiţi de răutatea sa îi mântuieşte şi îi face liberi. Lucrarea sa de atâta 
vreme o risipeşte într-o clipită. Celor care, de bună vrere, i-au dăruit 

                         
37 Cf. Mt. 3, 2; 4, 17. 
38 Cf. Mt. 24, 33. 
39 Cf. Mt. 7, 14; Lc. 13, 24. 
40 Cf. Lc. 17, 21. 
41 Sau „asemănarea”. 
42 Evr. 1, 3. 
43 Cf. Fc. 3, 20. 
44 Cf. Rm. 6, 9; In. 11, 26; 6, 50. 
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libertatea în stăpânire, le înapoiază moştenire şi îi liberează de tulburarea 
celui care îi ţinuse captivi. Seminţele de spini pe care le-a împrăştiat pe 
pământul nostru45 şi pe care le-a făcut să crească, îngrijindu-le de-a lungul 
anilor, sunt într-o zi arse aruncate afară, înainte de a aduce roadă, luându-le 
locul seminţele Semănătorului, care este Hristos, aducând roadă însutit.46  
 
6. Fortăreţele, care a pus să fie ridicate de-a lungul vremii, spre a închide în 
întunericul lor cei ţinuţi robi, suflând asupră-le se năruiesc şi lumina 
străluceşte pe faţa celor ţinuţi în întuneric:47 lanţurile lor sunt sfărmate, 
suferinţele sunt prefăcute în mângâiere şi lacrimile în bucurie, şi cel care 
legase este (el însuşi) legat cu lanţurile întunericului şi dat spre pedeapsă. 
Toate lucrările lui sunt nimicite şi toate relele făcute slugilor, care nu sunt 
ale sale sunt îngrijite şi vindecate; toţi cei pe care i-a ucis sunt înviaţi; toate 
cursele sale le nimiceşte; toate legăturile sale le rupe. 
 
7. Ea (pocăinţa) netezeşte drumul înaintea celor care Îl iubesc pe El spre a 
înainta neîncetat pe drumul lui Hristos care le-a fost dăruit. Ea îi face 
feciorelnici pe cei porniţi spre patimi. Ea curăţeşte făpturile care fuseseră 
stricate de foc.48 Ea ridică din groapa deşertăciunii spre a împlini lucrarea 
îngerilor; însă lumina cea neînţeleasă (înşelătoare) o lasă să se coboare şi să 
se risipească în Şeol. Ea intră în casele curtezanilor şi răpeşte de la ei 
pornirile pătimaşe, şi, sub ale sale aripi, îi naşte feciorelnici pentru Hristos. 
Ea dăruieşte apostaţilor apostolatul; însă apostolii care s-au dezbrăcat de 
dânsa se îmbracă în întuneric.49  Ea este haina celui care se pocăieşte şi celor 
care se îmbracă într-însa le descoperă (prin această îmbrăcăminte) slava lui 
Iisus, Lumina cea adevărată. 
 
8. De-a lungul drumurilor50 ea călăuzeşte spre Împărăţie şi de-a lungul 
gardurilor51 ea ne aduce la masa Mirelui. Din fiinţe întunecate ea face fiinţe 
luminoase; din orbi, ea face văzători. Taie din rădăcină copacul ale căror 
fructe sunt otravă mortală şi plantează Arborele vieţii în raiul nostru.52 
Poartă pe aripi aromatele harului şi parfumul, pe care primindu-l cei întinaţi 
dobândesc putere. Şade la poarta Mirelui Ceresc şi Acesta vine să 

                         
45 Cf. Mt. 13, 25. 
46 Mc. 4, 8. 
47 Mt. 5, 16; Lc. 1. 79; Is. 52. 7. 
48 Este vorba aici de „focul păcatului”. 
49  
50 Lc. 14, 23. 
51 Ibidem. 
52 Fc. 2, 9. 
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întâlnească pe oricine este străbătut de dânsa. În mâinile sale se găsesc 
cununile nupţiale şi oricine se pleacă înainte-i este aşezat în Cămara de 
Nuntă. În mâinile sale se găsesc de asemenea cheile Împărăţiei şi pe oricine 
poartă pentru dânsa dragoste, ea îl ajută să intre. 
 
9. Ea este marea vulturilor cereşti: toţi cei născuţi dintr-însa face să le 
crească aripi de foc şi cu Făpturile cereşti zboară spre înălţimi; şi oricine a 
avut aripile rupte de cursa vânătorilor şi se adăpostesc în sânurile ei, primesc 
de la ea aripi şi mai vârtoase şi mai mari decât cele dintâi. 
 
10. Ea este pansamentul Medicului Ceresc şi cel ce o aşează pe rană 
deîndată este vindecat; nu lasă în urmă nici tăietură şi nu e însoţită de 
durerea rănilor cauterizate: leacurile ei sunt încărcate de milă şi coase 
plăgile cu linii fine. Leacurile morţii, care sunt destrăbălarea şi neruşinarea, 
sunt administrate de Satan, astfel că leacul vieţii, care este pocăinţa, este 
administrată de Hristos: şi oricine ar fi băut din paharul Ucigaşului, să se 
apropie să bea din leacul Tămăduitorului a toate şi va fi viu fără îndoială! 
 
11. Ea intră în lăcaşurile morţilor şi-i cercetează pe muribunzi; şi dacă 
vreunul a fost înglodit de moarte şi se apropie de sânurile ei, îl desface din 
ghearele morţii şi-l scoate din pântecele ei. Îi vede pe orbii care plâng în 
fiecare zi la porţile sale şi-i trimite să vadă lumina bucuriei. Îi vede ucişi pe 
cei robiţi de Satan şi-i cheamă să-i vindece prin învierea cea mai dinainte.53 
Ea este comoara fiilor Mântuitorului nostru şi într-însa se păstrează bogăţia 
cea mare a trudei lor. 
 
12. Ea este o mare care spală pe oricine este spurcat şi cuptor arzător care 
curăţeşte pe cei întinaţi. Este foc care mistuieşte toată neghina şi apă care 
face să crească seminţele sfinte. Ea este grădină care bucură pe casnicii săi 
şi deşert care înspăimântă pe cei rascolnici. Pocăinţa este pământ54 din care 
răsar fii luminii, având la îndemână o scăldătoare pentru cel ce s-a murdărit. 
Ea este hrana noilor-născuţi, fii ai Înălţimii, şi învăţătoarea moştenitorilor lui 
Hristos. Este o fortăreaţă ce apără pe toţi cei de jos şi un războinic care 
eliberează pe oricine a căzut rob.  
 
13. Pocăinţa se face templu pentru neamurile întinate şi printr-însa acestea 
primesc sfinţenia spre a-l mărturisi pe Unul Sfânt. Este casă şi sălaş pentru 

                         
53 Cf. Ef. 2, 6; Col. 2, 12. 
54 Beulay aduce aici şi înţelesul de „mare” sau cel al „unui pământ îmbibat cu apă” (PO ..., 
p. 443, nota 22). 
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toţi cei ce sunt osteniţi şi este ea cea care, în Împărăţie, îi face moştenitori. 
Ea este sala în care sunt depuse toate comorile şi oricine bate la poarta ei 
primeşte de la dânsa toate cele ce-i sunt de trebuinţă.  
 
14. Ea este o mare al cărei nisip n-a fost niciodată neroditor şi oricine este 
sterp şi oricine se apropie de ea primeşte fiul dorit. Ea este vălul care se 
trage la poarta Creatorului şi dacă vreunul a fost lovit de El şi i s-a dat 
pedeapsă, venind şi făcând pocăinţă, el intră şi primeşte iertare. În mâinile 
sale se găsesc picăturile cerului şi dacă locul în care ploaia se abate a ajuns 
la dânsa, ea îşi deschide mâinile şi îl răcoreşte. Pocăinţa îi însoţeşte pe 
Îngerul ce cutreieră câmpul55 şi oricine strigă înaintea ei se apropie de 
dânsul şi îl reţine. 
 
15. Îi însoţeşte de asemenea pe toţi îngerii şi îndepărtează de toţi cei care 
iubesc deşertăciunea. Pocăinţa se ţine la poarta lui Dumnezeu şi atrage prin 
casnicii ei tot binele ce se revarsă dintr-Însul. Ea este apărătoarea celor 
săraci cu duhul şi oricine se apropie de dânsa pentru a o ruga se sălăşluieşte 
în a lor minte.  
 
16. Cine nu te poate iubi, o Pocăinţă purtătoare de tot binele? Afară de 
Satan, care te urăşte pentru că tu îi furi bogăţiile şi zădărniceşti averile sale, 
le sărăceşti şi îl tulburi când vede pierdută truda muncii sale, şi pentru că tu 
îl ţii departe de moştenirile pe care nu le-a dobândit niciodată şi pe care nu 
le-a câştigat. Iată pe cel ce-ţi este cu adevărat vrăjmaş pentru că în tot ceasul 
tu îi ţii piept! Nu este nimeni care să fi căzut în mâinile sale şi care, după ce 
tu l-ai apucat, să se mai facă pentru dânsul pradă de înghiţit. Nu este nimeni 
care să te fi chemat pe tine în ajutor, în ghearele lui fiind, fără ca tu să nu-l 
mângâi şi să-l eliberezi. Nu este nimeni care să fie fost înghiţit şi care, din 
pântecele său (al lui Satan), să fi strigat către tine, fără ca tu să nu-l despici 
şi să-l ajuţi să iasă. 
 
17. Nu este nimeni care să nu fi fost atacat când tu nu-i erai aproape şi care 
să te strige fără ca tu să-i tai deîndată legăturile şi să-l eliberezi. Nu este 
nimeni care să nu fi fost prins când tu ai fost departe şi care să te strige, fără 
ca tu să-l înţelegi şi să-l salvezi. Pentru toate acestea te urăsc pe tine 
vrăjmaşii tăi: pentru că tu atât de mult i-ai urât! El (satan) te urăşte pentru că 
tu te îmbraci în toată vremea împotriva lui; el te urăşte pentru că este 
vrăjmaşul Celui care te-a dat pe tine. Şi tu de asemenea îi faci faţă, ca Însuşi 
Domnul tău, adversarul lui. 

                         
55 Cf. II Rg. 19, 35. 
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18. Nu este nimeni care să fi strigat la tine şi să se coboare în Şeol; nimeni 
nu se ridică la cer fără să te dobândească. Cine, fără să te aibă, l-a putut 
vedea pe Dumnezeu şi cine, ţinându-se de tine, a căzut în mâinile lui satan? 
Cine s-a curăţit fără să fie spălat de tine? Cine s-a apropiat de a ta 
scăldătoare şi a rămas pângărit? Cine, fără să-şi ude seminţele sale cu ploaia 
ta, a cules snopi de bucurie? Cine a venit să dobândească de la tine 
tămăduire şi nu s-a vindecat pe dată? 
 
19. Cine este acela care să nu se fi apropiat de uşa ta şi să dobândească loc 
de vindecare? Cine s-a îndulcit de bunătăţile tale şi nu l-a văzut pe 
Dumnezeu în inima sa? Care este acela care negustând din băutura ta nu şi-a 
făcut inima izvor de întuneric? Cine a dobândit răspuns rugăciunilor sale 
fără ca tu să-i fi venit în sprijin? Şi cine este acela care te-a primit (pe tine 
însuţi) prin cererea sa şi nu a deschis poarta comorilor lui Dumnezeu? 
 
20. Nu este nimeni care să te fi luat cu el la luptă fără ca tu să-i treci 
vrăjmaşii prin ascuţişul sabiei. Nu este nimeni care să se fi îmbrăcat cu tine 
pentru a-şi înfrunta Vrăjmaşul fără ca duşmanii să se risipească înaintea sa. 
Tu eşti cea care l-ai scăpat de David de păcatul său;56 tu eşti cea care te-ai 
îmbrăcat înaintea lui Ahab necredinciosul.57 Pedeapsa s-a abătut peste 
niniviteni, dar tu te-ai pus la mijloc cu curaj şi i-ai salvat pe dânşii.58 
 
21. Tu eşti binecuvântată, o maică a iertării, tu cea care ni l-ai dat pe 
Părintele cel plin de milostivire! Nu vine până ce nu Îi ceri ajutorul, căci El 
Însuşi te-a făcut pe tine apărătoarea păcătoşilor; El nu-şi închide uşa când 
vei cere de la El (să intri); căci ţi-a înmânat cheile Împărăţiei. Şi Împărăţia 
este aproape: pocăiţi-vă!59 La fel este sigiliu pe care îl vor lua odată cu 
dânsa moştenitorii Împărăţiei: „Pocăiţi-vă, Împărăţia este aproape! Luaţi-vă 
tovărăşie pocăinţa, ca să nu vă faceţi străini de Împărăţie!”. 
 
22. Generaţiile din primele veacuri, care nu au gustat din băutura ei, au fost 
potopite de mânie.60 Sodoma, care n-a vrut să o primească, a fost mistuită de 
focul cel ceresc.61 Faraon, gonindu-o de la el, a rămas neputincios în faţa 

                         
56 II Sam.7, 13. 
57 I Reg. 21, 27-29. 
58 Iona 3, 5. 
59 Mt. 3, 2; 4, 17. 
60 Fac. 6. 
61 Fac. 19. 
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corăbiilor sale care se înecau.62 Însă oricine o cheamă alături, pedeapsa îi e 
supusă cuvintelor sale: de vreme ce îi porunceşte,63 pedeapsa este plină de 
milă, rămâne liniştită şi nu doreşte să facă rău. Ea este cea care însemnează 
şi pierde lucrările lui Satan; tot ea este cea ce împarte darurile cereşti. Ea 
este cea care reînnoieşte fecioria care a fost pătată şi apără fără vătămare pe 
cea care n-a fost stricată.  
 
23. Slavă Celui ce a venit spre mântuirea noastră şi care, din proprie voinţă, 
ne-a propovăduit pocăinţa şi a spus: „Pocăiţi-vă! Că de vreme ce vă veţi 
pocăi, veţi fi mântuiţi şi veţi găsi Împărăţia, care este aproape de voi şi e 
ascunsă înlăuntrul vostru!”,64 - spunând că „Împărăţia” se descoperă în cei 
ce-L iubesc, vorbind astfel şi despre propria Sa venire, când zice: „Împărăţia 
se apropie”. Şi Apostolul spune în acelaşi sens: „Dacă Hristos nu este în voi, 
voi sunteţi netrebnici,65 adică străini în Împărăţie”. 
 
24. Şi de vreme ce prin pocăinţă Hristos i-a salvat pe cei robiţi: astfel, prin 
distracţie, plăcere şi bogăţii, Satan îi conduce spre sine pe care nu sunt ai 
săi. Strâmtă este calea66 pocăinţei, însă ea duce spre Împărăţie spre a fi cu 
Hristos întru Dumnezeu;67 larg este drumul de delăsări şi plăceri, însă aduce 
după sine întunericul lui Satan spre a fi împreună cu el în gheenă. Şi de 
vreme ce un împărat pământesc socoteşte cu înţelepciune pe cele ce-i sunt 
de trebuinţă: astfel, Hristos, Înţelepciunea Tatălui68 şi a noastră Împărăţie 
veşnică, socoteşte şi împărăţeşte tot prin înţelepciunea Sa cea mai presus de 
minte, de vreme ce este Înţelepciune a Tatălui, izvor al tuturor bogăţiilor, 
cămară a comorilor. A Sa fie slava, din partea tuturor, în vecii vecilor. 
Amin! 
 
25. Cel ale cărui lacrimi, în ceasul pocăinţei, sunt mai puţine decât nevoia 
sa, n-a dat încă dovadă de pocăinţă adevărată. Dacă (într-adevăr) oasele şi 
carnea acestora, de la încheieturi şi până la măduvă, s-au topit sub durerea 
                         
62 Ieş. 14, 28. 
63 În versiunea arabă apare: „de vreme ce Creatorul îi porunceşte”, ceea ce sărăceşte sensul 
acestui pasaj (Beaulay, p. 447, nota 33). 
64 Cf. Lc. 17, 21: „Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăţia lui 
Dumnezeu este înăuntrul vostru”. 
65 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”. 
66 Mt. 7, 14: „Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care 
o află”. 
67 Col. 3, 3: „Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu”. 
68 Cf. I Cor. 1, 24. 
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cea arzătoare, ei vor fi goliţi de sevă şi se vor găsi uscaţi. Şi când se vor afla 
astfel, va fi cu neputinţă Duhului necurat să intre în locul unde nici măcar 
apă nu există.69 Totuşi, dacă mâna lui Iisus Hristos nu se atinge de inimă, nu 
va fi cu putinţă aceasta. Şi dacă este vreunul cu inima împietrită, să ceară 
rugăciunea altora.  
 
26. Căci asemenea celui ce este asaltat şi atacat de demoni, este aruncat în 
tulburare, vâltoare sau furtună şi huleşte pe cei care se roagă pentru el, însă 
îşi revine şi îşi găseşte liniştea când a fost eliberat de gânduri, luând seama 
la cele pe care le-a făcut: asemenea şi cel pe care demonii îl atacă prin 
patimi neruşinate, învârtoşându-se cu inima, făcându-se coleric, clevetitor, 
defăimător, lacom, leneş, invidios, fără măsură, hulitor – nu-i va părea rău 
după pocăinţă nici, ci va râde în continuare de cei ce se pocăiesc. 
 
27. Cu toate acestea, de vreme ce cu ajutorul lui Dumnezeu, demonul care-l 
făcea pe om să rătăcească şi să păcătuiască, a fost gonit prin rugăciunile 
credincioşilor, inima sa smerindu-se, el regăseşte echilibrul şi ruşinea, se 
plânge, lăcrimează, se linişteşte şi-i pare rău de faptele cele de ocară; se 
reîntoarce, cunoscându-şi slăbiciunea, cere iertare, se bucură de cei care au 
făcut pocăinţă, suferă la vederea celor slabi, este plin de milă pentru cei 
suferinzi, intră în tovărăşie cu cei drepţi, rugăciunile sale se ridică pe drumul 
lui Dumnezeu, se smereşte înaintea lor, cere milă de la dânşii (de la cei 
drepţi), îi roagă să-l ajute cu rugăciunile lor să găsească puterea de a merge 
înainte; sufletul său este strălucitor, lucrurile sale sunt curate, este plin de 
mireasma darurilor harului; este iubit de îngeri, îi înspăimântă pe demoni, le 
nesocoteşte ispitirile, le dispreţuieşte patimile, biruieşte păcatul, pătrunde zi 
după zi în tainele Duhului, primeşte libertatea ce se încrede în rugăciune, 
inima sa tresaltă de bucurie, urcă până la Dumnezeu prin ajutorul pe care îl 
primeşte de la Dânsul, străluceşte în slava Sa, se face casnic al Tainelor 
Sale, devine vrednic de frumuseţea vederii Sale. Iată câştigul dobândit din 
rugăciune de cel care cerut-o cu stăruinţă. 
 

 

                         
69 Cf. Mt. 12, 43: „Şi când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând 
odihnă şi nu găseşte”. 
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII 
 
 

Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii 
(Cananeeanca în viziunea Sfinţilor Părinţi.  

Matei XV, 21-28) 
 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU1 
 
Dreptmăritori creştini, 
În această Duminică, Biserica noastră a rânduit să citim pericopa 
evanghelică despre vindecarea fiicei cananeencei. Multe sunt învăţăturile 
ziditoare de suflet, pe care le desprindem din cele 8 versete din Sfânta 
Evanghelie după Matei. 

După ce Mântuitorul a aflat despre moartea Sfântului Ioan 
Botezătorul, El a mers în pustiu. Poporul Îl urma. Numeroşi erau cei ce se 
bucurau de vindecarea dăruită de Acesta. Apoi El a trecut marea şi a venit 
„în pământul Ghenizaretului” (Matei XIV, 34). Acum se îndreptă spre 
ţinuturi mai îndepărtate, plecând „în părţile Tirului şi ale Sidonului” (Matei 
XV, 21). Se arată binevoitor faţă de toţi oamenii. Îi tămăduieşte, le 
împlineşte cererile. 

„Şi iată o femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, 
zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită 
de demon” (Matei XV, 22). Ea striga, cu curaj şi insistenţă. Femeia 
cananeeancă este pentru noi un exemplu de smerenie. Şi fiindcă a venit şi s-a 
rugat cu smerenie, Domnul i-a dăruit harul vindecării fiicei ei. 

Mai marii evreilor, cărturarii şi fariseii arătau invidie, pentru că 
poporul Îl urma pretutindeni pe Hristos şi propovăduirea Acestuia câştiga pe 
mulţi la mântuire. Venind de la Ierusalim, învăţătorii iudeilor Îl urmau şi ei, 
căutând să Îi reproşeze: „Pentru ce ucenicii Tăi calcă datina bătrânilor? Căci 
nu-şi spală mâinile când mănâncă pâine” (Matei XV, 2). Însă femeia 
cananeeancă, înţelegând că este indirect numită câine, se umple şi mai mult 
de râvnă şi de smerenie. Şi Îi răspunde: „Da, Doamne”. Pe când fariseii, 
numiţi făţarnici, se simt ofensaţi, ea strigă după Hristos: „Miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon” (Matei XV, 
22). Femeia aceasta a ieşit din ţinuturile Tirului şi ale Sidonului. A venit 
„precum un crin din vâlcea, răspândind buna mireasmă a dumnezeiescului 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 



265 
 

Duh din gura ei prin rostirea acelor cuvinte” (zice Sfântul Grigorie Palama). 
Căci Duhul Sfânt i-a „mişcat” limba, ca să Îl numească pe Hristos Domn şi 
Fiu al lui David şi să-I ceară ajutor Celui care are putere asupra demonilor 
ce îi chinuiau fiica. 

Vestea despre minunile săvârşite de Hristos se răspândise 
pretutindeni, iar cananeeanca însăşi a crezut în puterea Acestuia. A alergat 
la El cu căldură, s-a rugat stăruitor şi şi-a mărturisit înaintea Lui credinţa 
fierbinte că numai El, ca Domn şi Fiu al lui David o poate izbăvi din 
suferinţă pe fiica ei. 

În ţinuturi atât de îndepărtate, minunile şi vindecările Domnului erau 
cunoscute. Sfântul Evanghelist Marcu spune că Hristos „S-a dus în hotarele 
Tirului şi ale Sidonului şi, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar 
n-a putut să rămână tăinuit” (Marcu VII, 24). Îndată s-a aflat şi a venit la El 
„o femeie, a cărei fiică avea duh necurat”, care „a căzut la picioarele Lui. Şi 
femeia era păgână, de neam din Fenicia Siriei. Şi Îl ruga să alunge demonii 
din fiica ei” (Marcu VII, 25-26). 

Cananeeanca este „semn al Bisericii celei dintre păgâni”. Căci 
păgânii s-au ridicat şi ei la vrednicia de fii şi au primit „pâinea”, adică 
Trupul Domnului. Iar iudeii au devenit ei „câinii”, hrănindu-se cu 
„fărâmituri”, adică cu „simplitatea slovei”, rămânând la „litera” Scripturii. 
„Tirul înseamnă ţinere, iar Sidonul, vânător. Cananeeanca înseamnă gătită 
spre smerenie”. Căci „păgânii, ca unii ce erau ţinuţi de răutate, întru care 
răutate erau dracii cei ce vânează suflete, păgânii spre smerenie sunt gătiţi” 
(zice Sfântul Teofilact al Bulgariei). 

Înainte de a înţelege importanţa mărturisirii făcută de femeia 
cananeeancă, să vedem în ea o mamă sfâşiată de durere pentru fiica ei cea 
rău chinuită. Era de alt neam decât iudeii, era păgână, dar ca mamă 
iubitoare, era de admirat. Ar fi făcut orice, ca fiica ei să fie izbăvită de 
chinurile la care forţele demonice o supuneau. Căci Sfântul Evanghelist 
Marcu vorbeşte despre „demoni”. 

Cananeeanca aflase că Iisus provenea din seminţia împărătească a lui 
David şi că El este Mesia Cel aşteptat de iudei. Parcă ar fi vrut să-L strige: 
Dacă Tu te depărtezi de la mine, diavolul îmi va stăpâni în continuare 
copila. Dar dacă Tu te întorci spre noi, diavolul, care se teme de Tine, va 
fugi! Cananeeanca nu zice: Miluieşte pe fiica mea! Ştie că fiica ei era o biată 
fiinţă suferindă şi zice: Miluieşte-mă pe mine! Căci ea ca mamă suferea cel 
mai mult. Nu zice nici: Vino, te rog, şi vindecă pe fiica mea! Ci zice: 
Miluieşte-mă! 

Hristos însă „nu i-a răspund niciun cuvânt” (Matei XV, 23). Nu 
pentru că ar fi trecut-o cu vedere, ci pentru că voia să arate că a venit mai 
întâi de toate pentru iudei. Şi apoi, pentru că a vrut să arate în chip vădit 
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credinţa statornică a femeii, virtutea ei. Să arate că El s-a îndreptat către 
neamuri, nu numai pentru necredinţa multor iudei, ci şi pentru credinţa 
multora dintre neamuri. Altădată, când Domnul a vindecat pe sluga 
sutaşului, „a zis mulţimii care venea după El: Zic vouă că nici în Israel n-am 
aflat atâta credinţă” (Luca VII, 9). 

Cananeeanca nu a îndrăznit să meargă la Ierusalim, căci se considera 
nevrednică. Dar a ieşit din acele ţinuturi în care trăia, căutându-L pe 
Domnul. „Hristos a ieşit din hotarele Lui, iar femeia din hotarele ei. Şi aşa 
au putut să se întâlnească” (grăieşte Sfântul Ioan Gură de Aur). Să ne 
gândim câte popoare păgâne au renunţat la vieţuirea lor păgânească, dusă în 
fărădelegi, ca să vină la viaţa în Hristos. Şi cananeenii „au fost scoşi din 
mijlocul iudeilor, ca să nu strice pe iudei, dar ei s-au arătat mai înţelepţi 
decât iudeii... şi s-au apropiat de Hristos”, în vreme ce iudeii L-au respins. 

Cananeeanca nu a îndrăznit să o aducă la Domnul pe fiica ei, ci a 
lăsat-o acasă bolnavă. Mai înainte (Matei IX, 18), un dregător a cerut lui 
Hristos, zicând: „Fiica mea a murit de curând dar, venind, pune mâna Ta 
peste ea şi va fi vie”. Cananeeanca Îi spune grozăvia bolii fiicei ei şi cere 
pentru ea, ca mamă, ajutorul de la Domnul. 

Însă Domnul întârzie să-i dea răspunsul Său. Pare că nu a auzit-o, 
chiar dacă ea strigă în urma Lui. Un gând îi trece femeii prin minte. Oare 
tăcerea Învăţătorului nu arată indiferenţa Lui? Dar El este Mesia, pe care 
femeia Îl aştepta nu numai pentru fiica sa, ci şi pentru toată lumea. „Pe 
iudeii cei nerecunoscători îi miluieşte necontenit..., pe cei care-L ispitesc 
nu-i părăseşte, iar pe această femeie, care... se roagă de El, care I se închină, 
care arată atâta credinţă..., pe aceasta n-o învredniceşte (cel puţin) cu un 
răspuns” (zice acelaşi Sfânt Părinte). Atâţia bolnavi vindecase Hristos, iar pe 
cananeeancă pare să o respingă. Pe cine vedea acestea toate putea, 
neînţelegând gândurile Dumnezeiescului Învăţător, să-l scandalizeze sau 
măcar să-l înduioşeze. Încă şi pe ucenicii Domnului, care Îl roagă, zicând: 
„Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră” (Matei XV, 23). Iar Domnul le 
răspunde: „Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel” 
(Matei XV, 24). Milostenia, pe care Domnul o oferea de îndată celor ce I-o 
solicitau, întârzie acum să se arate, planul Său  fiind altul. 

Fireşte, Mântuitorul a venit mai întâi pentru poporul în mijlocul 
căruia s-a născut, a copilărit şi a trăit. Căci Dumnezeu a păstrat din neam în 
neam, prin fiii poporului ales, credinţa adevărată. În mijlocul acestui popor 
s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul, trimiţându-i pe Apostolii Săi la 
propovăduire, le zice: „În calea păgânilor să nu mergeţi şi în vreo cetate de 
samarineni să nu intraţi, ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale 
casei lui Israel” (Matei X, 5-6). Aceste cuvinte le repetă acum pentru Sine, 
zicându-le ucenicilor care Îl rugau: „Nu sunt trimis decât către oile cele 
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pierdute ale casei lui Israel” (Matei XV, 24). Această „casă a lui Israel” era 
locul unde credinţa monoteistă fusese păstrată nealterată şi acestei „case” i 
se cuvenea o întâietate şi o grijă din partea lui Dumnezeu. În misiunea Sa şi 
în planul Său divin erau cuprinşi toţi oamenii, însă începutul trebuia făcut cu 
această „casă a lui Israel”. Din păcate, tocmai „casa lui Israel” se îndepărta 
de la credinţă, în vreme ce vameşii, păcătoşii şi samarinenii primeau 
cuvintele Domnului şi Îl căutau. 

După vindecarea fiicei cananeencei, Sfântul Evanghelist Matei 
spune: „Trecând Iisus de acolo, a venit lângă Marea Galileei şi... mulţimi 
multe au venit la El, având cu ei şchiopi, orbi, muţi, ciungi..., iar El i-a 
vindecat” (Matei XV, 29-30). Aşadar, Iisus nu merge în Iudeea, ci în 
Galileea, căci galileenii erau mai credincioşi decât iudeii. Pe toţi, Iisus îi 
vindecă de îndată, însă nu pentru că erau mai buni decât cananeeanca. „Pe 
femeie o amână, zăboveşte, ca să scoată la lumină tăria credinţei ei. Pe 
aceştia însă îi vindecă îndată, ca să închidă gura necredincioşilor iudei” (zice 
Sfântul Ioan Gură de Aur). 

Dar ce face femeia cananeeancă, când Domnul întârzie să o ajute? Oare 
renunţă? Nu, ci „ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă!” 
(Matei XV, 25). Îl numeşte pe El Domn. Parcă ar vrea să spună că ştie că nu 
este vrednică, dar aşteaptă „fărâmiturile” de care are atâta nevoie. 

Din păcate, noi, creştinii, când nu primim ajutorul pe care îl cerem 
de la Dumnezeu, adeseori încetăm să ne rugăm. Uităm că tocmai atunci este 
nevoie să stăruim mai mult şi să nu deznădăjduim. „Hristos vrea ca pentru 
nevoile noastre să ne rugăm mai degrabă noi înşine, decât alţii pentru noi” 
(învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur). Iată de ce rugămintea apostolilor pentru 
cananeeancă nu găseşte răspuns. Rugăciunea ei este însă statornică, 
neşovăielnică, neclintită, continuă. „Să învăţăm de la un astfel de învăţător 
(cum este femeia cananeeancă) cum trebuie să stăruim în rugăciuni, cu câtă 
răbdare, cu câtă smerenie şi cu câtă străpungere de inimă! Să învăţăm ca şi, 
dacă am fi nevrednici..., ca unii care suntem plini de păcate..., să ne rugăm 
stăruitor din suflet, în desăvârşită smerenie” (spune Sfântul Grigorie 
Palama). 

Hristos continuă să o amâne, zicând: „Nu este bine să iei pâinea 
copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă 
din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor” (Matei XV, 26-27). 
Cuvintele Domnului par dure. Evreii sunt „copiii”, iar păgânii sunt „câinii”. 
Însă Domnul nu vrea să o jignească pe cananeeancă, ci să-i încerce credinţa 
şi stăruinţa în rugăciune. 

Femeia răspunde: „Da, Doamne!”. Se smereşte şi recunoaşte că este 
nevrednică. Arată înţelepciune, imploră iubirea de oameni a lui Dumnezeu, 
purtarea Lui de grijă pentru toţi oamenii, şi faţă de cei ce păcătuiesc. Ea 
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rabdă şi crede, deşi i se spun cuvinte aspre. Câtă diferenţă este între ea şi 
iudeii care, miluiţi de Domnul, Îl resping. De fapt, ea singură înţelege taina 
iconomiei divine, a mântuirii întregului neam omenesc, deci şi a ei, 
împreună cu poporul din care provenea. Înţelege că toate neamurile sunt 
chemate să se hrănească de la masa Stăpânului. 

„Atunci, răspunzând Iisus, i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta. 
Fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela” (Matei XV, 
28). Pentru a se vedea cât de mare este credinţa ei, Hristos a amânat-o şi 
astfel a încununat-o. Pentru puterea credinţei ei, fiica i-a fost tămăduită 
îndată. Este şi un îndemn pentru noi. Căci dacă voim să obţinem ceva de la 
Dumnezeu, credinţa noastră ne poate aduce cele dorite, dacă ne rugăm 
stăruitor. 

Totdeauna, stăruinţa, credinţa şi smerenia aduc biruinţa, împreună cu 
smerenia vameşului. Numai o rugăciune smerită ne poate aduce cu ea harul. 
Doar cei smeriţi sunt cu adevărat oameni (spune Sfântul Grigorie Palama). 
Să avem permanent în faţă noastră chipul Fiului lui Dumnezeu întrupat, care 
s-a smerit pe Sine pentru noi oamenii. Să avem ca pildă femeia 
cananeeancă. Iar rugăciunea să nu ne părăsească în nicio zi a vieţii noastre. 
Credinţa naşte rugăciunea, iar rugăciunea ne întăreşte credinţa şi o face 
lucrătoare, spre mântuire. Astfel vieţuind, vom dobândi harul mântuirii şi 
vom fi vrednici de împărăţia lui Dumnezeu. Amin! 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
 

PS Emilian Lovişteanul, Între cruce şi Înviere: 
 file din istoria recentă a monahismului românesc,  

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017 
 
Lucrarea cu titlul „Între cruce şi Înviere: file din istoria recentă a 
monahismului românesc”, publicată la Editura Mitropolia Olteniei, aşează 
înaintea noastră o frumoasă epopee de trăire duhovnicească şi crez ortodox a 
mărturisitorilor din sfintele noastre mănăstiri. Din preaplinul dragostei 
pentru Mirele Ceresc, ei dăruiesc permanent întărire şi nădejde tuturor celor 
ce caută să dobândească mântuirea. 

Această ultimă împlinire scrisă a Preasfinţitului Părinte Emilian 
Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, dascăl la 
Facultatea de Teologie, reprezintă în contextul dat mai mult decât o lucrare 
ştiinţifică. Ea descrie în fapt o vocaţie pe care în mod evident autorul o 
prezintă şi o mărturiseşte într-un mod cu totul personal şi aplicat. Este o 
istorie la care Preasfinţia Sa participă efectiv ca personaj, narator şi 
tălmăcitor al experienţelor mistice din care învaţă, pe care le predă spre 
folosul duhovnicesc al ucenicilor. 

Firul evenimentelor pe care le întâlnim în prezenta lucrare este unul 
precis, referindu-se prin exemple la experienţa monahilor şi monahiilor 
noastre în perioada regimului comunist. În această mare familie a intrat şi 
autorul nostru, cu un an înainte ca flagelul prigoanei să se risipească, pe 
vremea când încă se mai vorbea despre legi şi norme potrivnice. „În anul 
1989, mărturiseşte autorul, mi-am îndreptat paşii către istorica Mănăstire 
Neamţ, pentru a deveni monah. Aveam cunoştinţe despre istoria 
monahismului, însă nu ştiam că exista o lege în vigoare, care prevedea ca 
monahii şi monahiile sub vârsta de 50 de ani, respectiv 55 de ani, să fie 
excluşi din mănăstire, sau persoanele cu aceste vârste să nu poată accede în 
viaţa mănăstirească. Despre existenţa acestei legi mi-a vorbit o persoană din 
afara lumii monahale, care, văzând că încep să port barbă, a ţinut să-mi 
precizeze că legea cu pricina poate fi aplicată oricând” (p. 6). De aici vine 
imediat şi confirmarea scopului pentru care a fost alcătuită lucrarea de faţă: 
descrierea unei perioade care „a oferit prilejul ca monahii şi credincioşii, 
dimpreună cu ierarhii şi clerul, să poată deveni mărturisitori ai Evangheliei 
în vremuri de prigoană şi mucenici ai Bisericii în faţa suferinţei şi a morţii” 
(p. 6). 
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Decretul 410/1959 în Moldova 
Cuprinsul lucrării este introdus printr-o consistentă analiză istorică pe tema 
Decretului 410/1959 în Moldova, intitulată sugestiv „Monahismul românesc 
în lumina Crucii”. Studiul prefaţator este foarte important pentru ceea ce 
urmează să se analizeze în cuprins, întrucât descrie etapizat momentele care 
au dus efectiv la scoaterea monahilor din mănăstiri. „Înainte de promulgarea 
acestui decret, aparatul represiv comunist îşi manifestase acţiunile de 
supraveghere a mănăstirilor (indiferent de cult) încă din anul 1948, când mai 
multe organizaţii anticomuniste, între care şi Mişcarea Naţională de 
Rezistenţă, au găsit un sprijin important în bisericile, mănăstirile şi schiturile 
din întreaga Biserică Ortodoxă Română” (p. 11). Tot aici sunt menţionate şi 
măsurile premergătoare decretului, din 1958, când Alexandru Drăghici 
propunea printre altele: „desfiinţarea seminariilor monahale şi interzicerea 
frecventării de către călugări şi călugăriţe a Institutului Teologic”; „intrarea 
în monahism să se facă numai cu avizul înputerniciţilor regionali pentru 
culte”; „interzicerea intrării elementelor tinere în mănăstiri, fixându-se 
limita de vârstă de la 50 de ani în sus” etc. La data stabilită, tăvălugul a 
pornit peste mănăstirile din ţara noastră, decretul fiind aplicat „imediat şi 
prin mijloace extreme, conducerea Bisericii Ortodoxe Române neputându-se 
împotrivi, de teama unor măsuri radicale, care ar fi putut merge până la 
închiderea totală a mănăstirilor” (p. 21). În finalul studiului introductiv, PS 
Părinte Emilian Prezintă sistematic „Situaţia Mănăstirilor şi a personalului 
monahal, înainte, în timpul şi după aplicarea Decretului 410/1959” (p. 39). 
 
„Vocaţia monahală şi prigoana comunistă” 
În conţinutul ei, cartea PS Părinte Emilian Lovişteanul surprinde, aşa cum 
am menţionat, „vocaţia monahală şi prigoana comunistă”. Elaborarea, 
aşezată sub formă de interviu, se raportează la câteva dintre cele mai 
importante mănăstiri din Moldova: Agapia, Sihăstria, Văratec şi Vorona. 
Modalitatea de abordare îl aşează pe autor în postura de participant efectiv 
la acest tip de mărturisire, împărtăşind indirect experienţa acestor persoane 
duhovniceşti, monahi încercaţi în răstriştea prigoanei comuniste. 

Iată de pildă, o mărturisire din „Convorbirea cu Monahia Felicia 
Nistor de la Mănăstirea Agapia”. Întrebată „cum a trecut prin acele 
momente triste” şi „ce urmări au avut în viaţa ei”, maica mărturiseşte că 
ruperea de acest loc a fost o adevărată dezrădăcinare. Ziua în care a fost -
nevoită să plece „a fost o zi tristă (…), a trebuit să înţelegem cum stau 
lucrurile şi, când a venit vremea, am plecat cu durere în suflet şi cu lacrimi 
în ochi” (p. 76). Un alt mărturisitor al credinţei ortodoxe în vremea 
prigoanei comuniste a fost şi ieroschimonahul Simeon Zaharia de la 
Mănăstirea Sihăstria. A primit Schima Mare în Sfântul Munte, nevoindu-se 
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mai întâi la Mănăstirea Putna, de unde a fost scos prin decret. Între 
monahiile nevoitoare de la Vorona, se regăsesc în paginile cărţii: maica 
Alexia Rusu, Filofteia Juncănariu, Magdalena Iohan, Tatiana şi Filofteia 
Grosu, Teodora Popoaia. La Vorona, o avem în prim plan pe stavrofora 
Teofana Scântei. 

Imaginile zugrăvite în lucrarea PS Părinte Emilian Lovişteanul dau 
aşadar mărturie despre jertfa monahismului românesc în perioada 
comunistă. Fiecare călugăr parcurge efectiv un drum al crucii, spre Înviere, 
sau mai bine spus prin cruce, spre Înviere. Din aceste experienţe învăţăm că 
realitatea timpului pământesc se înveşniceşte numai prin jertfă, fără de care 
Învierea rămâne departe. Suferinţa şi chinurile, umilinţa şi chinul renasc 
dintr-odată ca flori ale mărturisirii ortodoxe în Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos, Izvorul învierii noastre. 
 

(Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1)

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Mihai CIUREA, Limba greacă neotestamentară. Koinē 
dialektos, Editura Universitaria/ Editura Mitropolia Olteniei, 

Craiova, 2016, 223p. 
 

Nici un text literar din antichitatea clasică nu a influenţat atât de mult 
cultura umanităţii şi nu a reuşit să se transmită într-un număr de exemplare 
atât de mare şi atât de diferite ca formă textuală cum s-a transmis textul 
grecesc al Noului Testament (se cunosc aproximativ 5.000 de manuscrise 
greceşti neotestamentare). Este de ajuns să amintim că unele opere ale 
literaturii clasice greco-latine ne-au ajuns numai în două sau trei copii 
medievale, la o distanţă de aproape un mileniu de textul autograf. De 
asemenea, nu există frază din Noul Testament despre care să nu se cunoască 
variante textuale. Alături de Septuaginta şi de scrierile Părinţilor şi 
scriitorilor bisericeşti elenofoni, Noul Testament a fost redactat într-o 
perioadă în care limba greacă era vorbită curent în sudul Europei, în nordul 
Africii, în Orientul Apropiat şi în Orientul Mijlociu. Forţa cu care s-a impus 
această limbă în faţa multor popoare şi civilizaţii este confirmată de faptul 
că ea a devenit curând limba celor cuceriţi de Grecia antică. Limba şi 
civilizaţia greacă au rămas în picioare şi după ce stăpânirea macedoneană a 
fost înlocuită cu cea romană, ajungând să fie limba dominantă (lingua 
franca) în întreg Imperiul Roman. În această perioada de elenizare a lumii 
romane, vorbim despre două ramuri ale limbii greceşti: limba literară şi 
limba vorbită. Limba vorbită cunoaşte schimbări esenţiale, iar dialectul ce 
rezultă din ea este ceea ce numim Greaca Koinē, adică „greaca comună”. 
Este limbajul omului de rând, timp de aproximativ opt secole (cca. 300 î.Hr. 
– 500 d.Hr.). Scriitorii sfinţi ai Noului Testament au scris în limba vorbită a 
omului de rând, limbă pe care o puteau înţelege cei din Palestina, Siria, Asia 
Mică, Egipt, Grecia sau chiar Roma. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a folosit 
această limbă „comună/obişnuită”, pentru a transmite oamenilor din acea 
vreme mesajul sublim al mântuirii.  

Dl. Asist. univ. dr. Mihai Ciurea predă Limba greacă veche la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova, concepută ca o 
disciplină complementară Studiului Noului Testament. Stagiile de cercetare 
petrecute la universităţi de prestigiu din străinătate (Grecia, Elveţia, Israel 
etc.) i-au asigurat o pregătire solidă în domeniul studiilor biblice, dar şi a 
limbilor clasice, absolut necesare pentru o abordare corectă şi complexă a 
textelor Sfintei Scripturi, facilitându-i totodată şi accesul la bibliotecile 
acestor instituţii superioare de învăţământ, în care a descoperit un bogat 
material bibliografic. De asemenea, lucrarea de faţă este o continuare 
firească a cercetării sale doctorale, concretizate în teza cu titlul: Istoria 
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textului Noului Testament. De la manuscris la ediţiile tipărite (Ed. 
Universitaria, 2011). 

Lucrarea cu titlul Limba greacă neotestamentară. Koinē Dialektos 
este în esenţă un curs universitar care este destinat în special studenţilor de 
la Facultatea de Teologie, dar şi altor studenţi care vor să studieze limba 
greacă a dialectului comun (koinē dialektos) şi, de asemenea, profesorilor 
din învăţământul universitar şi preuniversitar. Acest curs apare din raţiuni 
didactice şi îşi propune să ofere cadrul general al structurilor limbii greceşti 
post-clasice, care poate constitui o bază sigură pentru cei care vor să 
citească originalul Noului Testament. Lucrarea este una de iniţiere, nu 
presupune cunoştinţe anterioare de limbă greacă şi poate fi folosită – aşa 
cum menţionam mai sus  - atât ca suport de curs sub îndrumarea unui 
profesor, cât şi în studiul individual. De altfel, pentru teologi şi preoţi, 
limba, literatura şi cultura greacă sunt de neînlocuit. Şi nu spunem o noutate, 
dacă afirmăm că este indispensabilă, de asemenea, arheologilor, istoricilor, 
medicilor, pictorilor bisericeşti şi mai ales filologilor preocupaţi de 
domeniul mai nou al lexicologiei biblice. Se poate observa destul de uşor că 
inventarul terminologic, pe care se întemeiază limbajul teologic şi în special 
cel biblic, este de origine greacă. 

Această carte s-a născut dintr-o elaborare îndelungată şi apare într-
un moment care se anunţă critic pentru studiul limbilor clasice. Greaca şi 
latina sunt, prin superioara lor complexitate, un bun antrenament pentru 
gândirea diferenţiată şi pentru capacitatea de judecată. Cele două limbi 
stimulează independenţa spiritului şi gustul libertăţii. Limba latină 
intensifică puterea de concentrare şi stabilitatea mentală, consolidând 
gândirea analitică, iar greaca este modalitatea optimă de a reflecta asupra 
Fiinţei, asupra istoriei şi asupra comportamentului uman. A cunoaşte limbile 
clasice înseamnă a respira „un pic de veşnicie”. O solidă formaţie clasică se 
impune ca foarte utilă şi pentru naturile pragmatice. Ea constituie o 
excelentă temelie de cultură generală, un bun exerciţiu pentru propriile 
aptitudini intelectuale şi morale. În plus, fără greacă nu ai acces la profesii 
ori vocaţii cum sunt teologia, arheologia, istoria veche, iar fără latină nu te 
poţi ilustra onorabil în istoria artei, muzicologie, filologie, orientalistică. 

Manualul de faţă expune cu seriozitate tot ceea ce trebuie ştiut în 
domeniul gramaticii greceşti neotestamentare şi, deşi este relativ extins, 
subîmparte materia în capitole şi paragrafe scurte, facilitând astfel accesul la 
ceea ce va fi învăţat. De asemenea, alătură explicaţiilor tradiţionale un plus 
de prospeţime, prin exemple concrete din textul Noului Testament, ţinând 
cont în mod constant nu numai de categoriile gramaticale, ci şi de raportul 
dintre concept şi uzul lingvistic biblic. La sfârşitul fiecărui capitol studiat, 
cititorul are ocazia de a-şi testa cunoştinţele asimilate prin analiza şi 
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traducerea unor pericope sau versete preluate, de asemenea, din textul 
neotestamentar.   

Volumul se articulează pe 22 de capitole (alături de consideraţiile 
finale şi bibliografie) care, la rândul lor, cuprind mai multe subcapitole 
importante, după cum urmează: O introducere amplă, cu o parte istorică 
(„Limba greacă – un scurt istoric”; „Limba greacă neotestamentară”) şi alta 
legată de problematica pronunţiei limbii greceşti („Despre pronunţie”); 
Noţiuni generale de fonetică şi fonologie („Alfabetul”; „Vocalele şi 
semivocalele”; „Consoanele”; „Diftongii”; „Iota subscris”; „Spiritele”; 
„Accentele”; „Semnele de punctuaţie”); Noţiuni generale de morfologie 
(„Morfologie. Rădăcină. Flexiune. Derivare. Declinare/ Conjugare”; „Temă. 
Desinenţă. Radical. Terminaţie. Vocală tematică. Afixe”; „Declinare. 
Categorii gramaticale. Gen. Număr. Caz”); Articolul hotărât; Indicativul 
prezent al verbului „a fi” (εἶναι); Substantivul („Declinarea întâi”; 
„Declinarea a doua a”; „Declinare a treia”); Adjectivul („Adjectivele de 
clasa întâi”; „Adjectivele de clasa a doua, a treia şi neregulate”; „Gradele de 
comparaţie ale adjectivelor”); Pronumele („Pronumele personal”; 
„Pronumele posesiv”; „Pronumele demonstrativ”; „Pronumele relativ”; 
„Pronumele nehotărât (indefinit)”; „Pronumele interogativ”; „Pronumele 
reflexiv”; „Pronumele reciproc”); Verbul. Verbele tematice („Indicativul 
prezent activ”; Indicativul viitor activ”; „Indicativul prezent mediu şi 
pasiv”; Indicativul viitor mediu şi pasiv”; „Indicativul imperfect activ”; 
„Indicativul imperfect mediu şi pasiv”; „Indicativul aorist activ”; 
„Indicativul aorist mediu şi pasiv”; Indicativul perfect activ”; Indicativul 
perfect mediu şi pasiv”; „Indicativul mai mult ca perfect”); Numeralul; 
Adverbul. Gradele de comparaţie ale adverbelor; Prepoziţiile; Conjuncţiile 
şi interjecţiile; Modul conjunctiv; Modul optativ; Modul imperativ; Modul 
participiu; Modul infinitiv; Verbele atematice; Principalele verbe neregulate 
neotestamentare; Principalele reguli sintactice. 

Conţinutul pe care ne-l propune această lucrare este solid 
fundamentat pe recursul la o selectă şi destul de bogată literatură de 
specialitate. (Ediţii ale Sfintei Scripturi & Noului Testament; Dicţionare, 
Lexicoane, Enciclopedii; Monografii, Cărţi, Articole, Studii). Actualitatea 
prezentei lucrări reiese din faptul că ea oferă literaturii de specialitate în 
limba română o contribuţie esenţială, fiind un instrument util pentru 
traducătorul şi exegetul Sfintei Scripturi.  

 
(Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian BOLDIŞOR1)

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Daniel MARGUERAT, Les Actes des Apôtres (13-28)  
(Commentaire du Nouveau Testament 15a/ 25b),  

Labor et Fides, Genève, 2015, 1400 p/ 2394 p.  
 
Daniel Marguerat a fost profesor de Noul Testament (1984-2008) la 
Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii din Lausanne, Elveţia. 
După retragerea din activitatea didactică, a fost numit Professeur honoraire 
al aceleiaşi universităţi şi Membre honoraire al celebrului „Institut romand 
des sciences bibliques (IRSB)”. Autorul este un specialist de renume 
mondial în domeniul cercetării biblice neotestamentare. Bazându-se pe 
„analiza narativă” (narrative criticisme) a textelor scripturistice, care se 
articulează adesea cu metoda istorico-critică (historical-critical method), 
metodologie care marchează majoritatea textelor sale scrise după anul 1993, 
a redactat numeroase lucrări de referinţă care vizează în special viaţa lui 
Iisus Hristos şi originile creştinismului (peste 300 de titluri, dintre care 
numeroase monografii traduse şi în alte limbi de circulaţie internaţională).  

Deşi vorbim despre un volum care a apărut în urmă cu aproximativ 
un an şi jumătate, prezentarea sa îşi găseşte pertinenţa în cel puţin trei 
argumente fundamentale: mai întâi, lucrarea reprezintă de fapt cea de-a doua 
parte (îndelung aşteptată de către specialişti) a unui amplu comentariu la 
cartea „Faptele Apostolilor”, al cărui prim tom a apărut în anul 2007, la 
aceeaşi editură elveţiană (Les Actes des apôtres (1-12) [Commentaire du 
Nouveau Testament 5a], Genève, Labor et Fides, 2007); în al doilea rând, 
potrivit unei confesiuni a autorului, opera în ansamblul ei este rodul unei 
cercetări de peste două decenii, consacrate unui comentariu complet la cea 
de-a cincea scriere canonică a Noului Testament: „J’ai consacré 21 ans de 
recherche à écrire un commentaire sur les Actes des apôtres dans la collection 
« Commentaires du Nouveau Testament » (Labor et Fides, Genève). Le 
premier volume (Ac 1-12) est paru en 2007, le second (Ac 13-28) en 2015”; 
nu în ultimul rând, lucrarea (deja reeditată în limba franceză) a fost foarte 
bine primită în toate mediile teologice, astfel încât cele două volume au fost 
deja traduse, destul de rapid, şi în limba italiană: Gli Atti degli apostoli. 1. 
(1–12) (Testi e commenti), Bologna, Dehoniane, 2011; Gli Atti degli 
apostoli. 2 (13-28) (Testi e commenti), Bologna, Dehoniane, 2015, 429 p.  

Colecţia Commentaire du Nouveau Testament, în care volumul apare 
cu numărul Va (reeditat în acelaşi an cu numărul Vb), s-a consacrat deja 
comentariilor ştiinţifice la scrierile Noului Testament, publicate prin grija 
colaboratorilor săi, exegeţi şi specialişti francofoni. Scopul declarat al 
acestui proiect vizează două aspecte esenţiale: să aducă o contribuţie 
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ştiinţifică originală la exegeza actuală a Noului Testament şi să participe la 
formarea teologilor şi laicilor interesaţi de interpretarea Sfintei Scripturi. 

Lucrarea Les Actes des Apôtres (13-28) se constituie ca un 
comentariu detaliat al celei de-a doua părţi a cărţii „Faptele Apostolilor”, 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (capitolele 13-28), alături de o nouă traducere a 
textului grecesc în limba franceză, aparţinând autorului. Daniel Marguerat 
îşi continuă în acest fel incursiunea în „prima istorie a creştinismului”, scrisă 
de Sfântul Luca. În centrul naraţiunii se află figura Sfântului Pavel, 
Apostolul neamurilor, pe care îl descoperim în special prin intermediul 
călătoriilor sale misionare şi a predicării Evangheliei lui Hristos. Autorul 
argumentează felul în care opera lucană se înscrie în tradiţia istoriografiei 
antice (cu altă ocazie, îl numea pe Luca un „pionier al istoriografiei 
creştine”) şi pledează pentru măreţia şi demnitatea creştinismului în cadrul 
Imperiului Roman. Cealaltă axă fundamentală este reprezentată de folosirea 
Vechiului Testament, ceea ce denotă o continuitate esenţială cu istoria lui 
Israel şi vede în Biserică o moştenitoare a acestei istorii sfinte. 

Autorul mărturiseşte, în Prefaţa volumului secund, că a încercat să 
ofere cititorilor săi un comentariu ce poate fi uşor parcurs prin intermediul 
pericopelor biblice, adică a unor secţiuni pentru înţelegerea cărora vor găsi 
maximum de informaţii de care au nevoie, „fără a fi nevoie să multiplice 
trimiterile interne sau să postuleze că o anumită informaţie a fost deja 
menţionată anterior” (vol. 5b, p. 7). Vorbim, aşadar, de o interpretare care 
îmbină vechiul cu noul, trecând de la metoda deja clasicului criticism istoric 
la mai noua analiză narativă, de la operele Părinţilor Bisericii la comentariile 
moderne, fără a-l uita desigur nici pe reformatorul Jean Calvin.  

Structura fiecărei pericope comentate urmează o anumită schemă, 
proprie comentariilor biblice de acest fel: textul grecesc – traducere – 
bibliografie – analiză – explicaţie – perspective teologice. Astfel, urmând 
linia editorială a colecţiei „Comentarii ale Noului Testament”, fiecare 
pericopă este mai întâi tradusă, de o manieră eminamente literală, ceea ce 
atrage adesea atenţia cititorului asupra anumitor formulări particulare ale 
textului original. După o selecţie bibliografică temeinică, urmează analiza 
generală a pericopei: este partea în care regăsim observaţii asupra structurii 
pasajului, a eventualelor surse sau a istoricităţii relatării. În general, analiza 
este exactă şi concisă, autorul fiind mai degrabă consensual şi 
neaventurându-se în reconstrucţii nesigure. După analiză, avem de-a face cu 
explicarea pericopei: comentariul propriu-zis, verset cu verset. Autorul 
îmbină într-un mod inspirat şi fericit informaţiile furnizate de contextul 
istoric cu cele ale analizei narative. Tocmai de aici reiese competenţa sa, 
precum şi excelenta cunoaştere a „lumii Noului Testament”, concretizate în 
potrivirea explicaţiilor şi contextualizărilor preluate din literatura antichităţii 
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cu decorticarea discursului narativ, în lumina tehnicilor literare şi retorice 
specifice epocii lui Luca. Un accent particular este pus pe felul în care 
evanghelistul împleteşte scenariile şi „lanţurile narative”, cu ajutorul aşa-
numitului syncrisis (e.g. calchierea unor episoade ale vieţii Sfântului Petru 
sau Pavel cu cele ale vieţii Mântuitorului Iisus Hristos). Comentariul 
fiecărei pericope se termină cu un paragraf intitulat perspective teologice. 
Îmbinând în mod natural exegeza cu teologia, cercetătorul elveţian prezintă 
în această secţiune principiile teologice ce pot fi extrase din respectiva 
pericopă. Această parte finală este foarte folositoare pentru orice predicator. 

La o primă analiză, lucrarea este structurată în trei mari părţi, care 
urmăresc un anumit itinerar geografic-misionar, continuând numerotaţia 
stabilită în primul volum:  

- Prima călătorie misionară către neamuri. Învoiala 
Ierusalimului (III. Premier voyage missionnaire auprès des nations. 
L’accord de Jérusalem - 13,1-15,35). Secţiunea a şasea: Călătoria misionară 
a lui Pavel şi Barnaba (Sixième section : La tournée missionnaire de Paul et 
Barnabé - 13,1-14,28). Secţiunea a şaptea: Sinodul apostolic de la Ierusalim 
(Septième section : Le concile apostolique de Jérusalem - 15,1-35).  

- Pavel misionar (IV. Paul missionnaire). Secţiunea a opta: 
Misiunea în Grecia (Huitième section : Mission en Grèce - 15,36-18,23). 
Secţiunea a noua: Oprirea la Efes (Neuvième section : Séjour à Ephese - 
18,24-19, 40). Secţiunea a zecea: Suirea la Ierusalim (Dixième section: 
Montée à Jérusalem - 20,1-21,14). 

- De la Ierusalim la Roma. Pavel, martorul în proces (V. De 
Jérusalem à Rome. Paul, le témoin en procès - 21,15-28,31). Secţiunea a 
unsprezecea: tensiunea urcă la Ierusalim (Onzième section : La tension à 
Jérusalem - 21,15-23,35). Secţiunea a douăsprezecea: Pavel prizonier în 
Cezareea (Douzième section : Paul prisonnier à Césarée - 24,1-26,32). 
Secţiunea a treisprezecea: Transferul la Roma (Treizième section: Le 
transfert à Rome - 27,1-28,31). 

Bazându-se pe o bibliografie foarte bogată şi pe propria viziune 
exegetică, profesorul Daniel Marguerat finalizează cu brio, prin intermediul 
acestui al doilea volum al lucrării sale Les Actes des Apôtres (13-28), un 
proiect care vine să acopere o anumită lacună, existentă cel puţin în mediul 
teologic francofon, cât şi al celor care se inspiră din acesta. Metodele de 
analiză folosite sunt multiple şi complexe, comentariul de faţă devenind 
astfel un instrument de lucru foarte util şi preţios pentru specialiştii biblişti 
şi istorici, cât şi un ghid avizat pentru preoţii şi credincioşii care vor avea 
acces la el, interesaţi de lectura şi istoria scrierilor sfinte ale Noului 
Testament, de reflecţia asupra acestor texte, precum şi de înţelesul lor 
profund teologic. În concluzie, putem spune că de-acum înainte avem la 
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dispoziţie unul dintre cele mai bune comentarii tehnice, în limba franceză, la 
cartea „Faptele Apostolilor”. Nu este vorba neapărat de o operă care îşi 
propune să revoluţioneze cu tot dinadinsul studiul Faptelor, prin noi teorii, 
ci mai degrabă este ceea ce se aşteaptă de la un comentariu biblic bun şi 
serios. În cele aproximativ 900 de pagini ale amplei sale cercetări, Daniel 
Marguerat condensează esenţa a tot ceea ce s-a scris până în prezent despre 
Fapte (iar câmpul cercetării este destul de vast!). Beneficiem de viziunea 
judicioasă a unui specialist cu experienţă în domeniu, cu un stil agreabil şi 
uşor de citit, dublat de o exprimare tehnică limpede şi coerentă. Astfel, 
putem plasa opera autorului în galeria celor mai bune comentarii exegetice 
recente la cartea Faptele Apostolilor, alături de C. K. Barrett (A Critical and 
Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles (ICC), T&T Clark, 
1994-1998) şi Craig Keener (Acts: an Exegetical Commentary, Baker, 
2012), un instrument de referinţă obligatoriu pentru orice cercetător biblist, 
indiferent de confesiune sau religie. 

 
(Asist. Univ. Dr. Mihai CIUREA1) 

 
 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 






