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PASTORALE 

 

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU  

IISUS HRISTOS 

2020 

 
Învierea Domnului  - calea spre o nouă viață 

 

 

† DR. IRINEU, 

 

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU 

ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ȘI MITROPOLITUL OLTENIEI 

 

PREACUCERNICULUI CLER, 

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, 

PREAIUBIȚILOR CREDINCIOȘI DIN  

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI, 

 

HAR, MILĂ ȘI PACE DE LA MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS,  

IAR DE LA NOI PĂRINTEȘTI BINECUVÂNTĂRI 

 

Preacuvioși și Preacucernici Părinți, 

Iubiți frați și surori în Domnul, 

 

Hristos a înviat! 

 

„Hristos a înviat!‖ este salutul creștinesc și mărturisirea de credință 

prin care ne arătăm convingerea că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat cu 

adevărat. Această credință o avem din Sfânta Evanghelie și din învățătura 

Bisericii, predată nouă, fie prin viu grai, fie prin cărți. În lumina Învierii 

trăim credința ce devine pentru noi trăire sufletească prin rugăciune și 

comportament creștinesc în lume. Ucenicii Domnului, spre deosebire de noi, 

nici nu auziseră și nici nu citiseră undeva că un om mort ar fi înviat cu 

propria putere. Ei au văzut trei învieri săvârșite de Învățătorul lor, 

Mântuitorul Iisus Hristos: a fiului văduvei din Nain, a fiicei lui Iair și a lui 

Lazăr. Toate erau minuni, dar niciuna nu se asemăna cu Învierea Domnului. 

Deși Mântuitorul le spusese în repetate rânduri că va fi dat în mâinile 

oamenilor, care Îl vor batjocori și Îl vor omorî, și va învia, ei nu au înțeles 

taina.  
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Domnul Hristos a înviat așa cum a promis Sfinților Săi Ucenici, 

după cum ne mărturisesc Sfinții Evangheliști și cum învață Biserica până 

astăzi. Femeile mironosițe, singurele care au crezut de la început că Domnul 

a înviat, au descris ucenicilor vestea dată lor de un înger care le-a arătat 

mormântul gol, spunându-le că Cel Viu nu mai trebuie căutat printre cei 

morți. Cuprinse de spaimă sfântă, dar și de bucurie duhovnicească, ele au 

alergat spre cetate să dea de veste ucenicilor, dar pe drum au fost 

întâmpinate de Însuși Domnul, pe Care L-au recunoscut și Căruia I s-au 

închinat. După acest moment emoționant, Domnul Iisus Hristos S-a arătat și 

ucenicilor Săi, de multe ori. La un moment dat a apărut Apostolilor la 

țărmul Mării Tiberiadei și le-a poruncit să arunce mreaja. Ei L-au ascultat și 

au prins mulțime mare de pești. Totul s-a petrecut la lumina zilei, așa că 

ucenicii și-au luat timp chiar să constate belșugul de pește. În cele din urmă, 

invitați de Domnul să mănânce împreună, ucenicii se uitau la El și: 

„niciunul nu îndrăznea să-L întrebe: cine ești Tu?, știind că Domnul este‖.
1
 

Prin urmare, Hristos Domnul a înviat și S-a arătat tuturor celor care au 

crezut în El încă din noaptea Învierii. Toți cei care L-au văzut erau în 

priveghere, împlinire și așteptare. Toți au cunoscut bucuria nemărginită a 

biruinței vieții asupra morții. 

 

Preaiubiți părinți, frați și surori, 

 

Învierea Domnului trebuie mărturisită fără îndoială pretutindeni, 

pentru ca prezența lui Dumnezeu și a iubirii Sale să învingă răul și moartea. 

Acest lucru ne face să credem că numai Mântuitorul Hristos, Cel Viu, poate 

să dea sens existenței noastre și să ne facă să reluăm drumul vieții noastre 

mai ales atunci când suntem obosiți și triști, descurajați și lipsiți de speranță. 

Experiența aceasta au trăit-o cei doi ucenici ai Săi, Luca și Cleopa, care, în 

ziua de Paște, erau în drum de la Ierusalim spre Emaus.
2
 Pe cărarea vieții 

lor, ei vorbeau despre Domnul Hristos, însă „fața lor era tristă‖. Părăsiseră 

localitatea lor pentru a-L urma pe Mântuitorul și descoperiseră o nouă viață, 

în care iertarea și iubirea nu erau numai cuvinte, ci adevăr viu și concret. 

Domnul din Nazaret făcuse toate și transformase viețile lor, dar acum El era 

mort și totul părea fără de nădejde. Dar, dintr-o dată, ei au constatat că pe 

drumul lor nu mai erau singuri. Domnul Hristos Se apropiase fără de veste și 

mergea cu ei, dar ei aveau ochii acoperiți ca să nu-L recunoască. Desigur, au 

auzit zvonurile despre Învierea Sa, de fapt ei și spun: „Unele femei dintr-ale 

noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis-de-dimineață și, negăsind trupul 

Lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că El este 

                         
1
 Ioan 21, 12. 

2
 Luca 24, 13-35. 
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viu‖.
3
 Și, totuși, toate acestea n-au fost suficiente pentru a-i convinge, pentru 

că „nu L-au văzut‖. Atunci, Mântuitorul, cu răbdare, „începând de la Moise 

și toți profeții, le-a explicat din toate Scripturile cele referitoare la El‖. 

Deci, Cel Înviat Se explică pe Sine Însuși din Sfintele Scripturi, oferindu-le 

cheia fundamentală de citire a ei. Sensul Legii, Profeților și Psalmilor dintr-

o dată se deschide și devine clar în fața ochilor lor, pentru că Sfântul Duh le-a 

deschis mintea ca să le înțeleagă.
4
 Între timp, cei doi Apostoli au ajuns în 

sat, probabil la casa unuia dintre ei. Străinul călător Se prefăcea „că merge 

mai departe‖, dar apoi Se oprește pentru că ei au stăruit cu insistență: 

„Rămâi cu noi‖. Acceptând să rămână, „pe când stătea la masă cu ei, luând 

pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor‖. Mântuitorul săvârșește 

aceleași gesturi ca la Cina cea de Taină, când a frânt pâinea înaintea 

Apostolilor Săi. Concomitent cu această binecuvântare a pâinii și frângerea 

ei, celor doi „li s-au deschis ochii și L-au recunoscut‖. Prezența 

Mântuitorului, mai întâi prin cuvinte, apoi cu gestul frângerii pâinii, le dă 

ucenicilor posibilitatea de a-L recunoaște și ei pot să simtă în mod nou ceea 

ce deja simțiseră mergând cu El pe cale: „Oare nu ne ardea inima în noi 

când ne vorbea pe drum și ne explica Scripturile?‖. Sfântul Evanghelist 

Luca ne prezintă prin acest episod două locuri deosebite unde Îl putem 

întâlni pe Cel Înviat, Care transformă viața noastră: ascultarea Cuvântului 

Evangheliei, în comuniune cu Domnul slavei, și binecuvântarea pâinii. 

Aceste lucruri sunt profund unite între ele în slujba Sfintei Liturghii, unde se 

citește cuvântul lui Dumnezeu și se sfințesc Cinstitele Daruri ca să devină 

Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos. 

 

Preaiubiți credincioși și credincioase,  

 

Mântuitorul Iisus Hristos, venind și făcându-Se om, nu S-a substituit 

în niciun fel omului, deoarece Dumnezeu, în dragostea Sa nemărginită, nu 

înlocuieşte legământul libertăţii umane, ci vindecă firea umană și o 

însănătoșește pentru ca ea, cu ajutorul harului, să ajungă la îndumnezeire. El 

ne-a redat astfel, prin Înomenirea Sa, posibilitatea de a ne îndeplini misiunea 

primită prin actul creator, redeschizându-ne calea spre îndumnezeire. Deci, 

făcându-Se „Calea, Adevărul şi Viaţa‖,
5
 El ne-a primit în dragostea Sa și ne-a 

oferit harul Său ca să devenim copii ai Tatălui ceresc în veșnicie. Când a 

spus ucenicilor Săi: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa‖, El a subliniat și mai 

profund acest adevăr că este Calea care ne duce spre viața veşnică și fericită. 

De asemenea, El este Adevărul credinței noastre, mai presus de ceea ce 

                         
3
 Luca 24, 22-23. 

4
 Luca 24, 45. 

5
 Ioan 14, 6. 
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cunoaştem din lumea trecătoare. Tot Domnul Hristos este şi Cel Ce ne oferă 

Viaţă adevărată, care este bucuria comuniunii cu Tatăl Cel ceresc în 

veșnicie. Fără El n-am avea nicio speranță într-o viaţă adevărată şi 

nemuritoare. Așadar, numai crezând în El cu adevărat și primindu-L ca pe 

Fiul Tatălui, mărturisim neîndoielnic pe Cel din Care este El şi cunoaştem şi 

primim pe Dumnezeu ca Tată al nostru.  

Dar, pentru a ne deschide calea spre această „nouă viață‖, Domnul 

nostru Iisus Hristos, Cel Care a murit pe Cruce și S-a pogorât întru cele mai 

de jos ale pământului, a sfărâmat porțile iadului și a înviat biruitor din 

mormânt. În această acțiune, El a înviat cu Sine pe Adam și tot neamul 

omenesc. Sfânta Evanghelie ne-a anunțat cu putere că viața oamenilor are 

pentru Dumnezeu o valoare supremă. Ea ne propovăduiește că patimile și 

întristările, Crucea și Golgota, nu au ultimul cuvânt. Deși Biserica noastră 

pune Sfânta Cruce în centrul cinstirii, ea însă nu este ultimul eveniment care 

să determine orientarea vieții noastre. Înțelesul fundamental al Crucii este 

nedespărțit de Înviere, Crucea este cale către deplinătatea credinței noastre. 

Pe această bază, noi, ortodocșii, exclamăm: „Iată a venit prin Cruce bucurie 

la toată lumea!‖. Mai adăugăm la aceasta că înseși slujbele din Săptămâna 

Patimilor sunt petrecute în Lumina Învierii, care este „izbăvitoare de 

întristare‖. Deci, pentru noi, ortodocșii, a trăi experiența Crucii și a Învierii 

înseamnă a fi împotriva lăudăroșeniei omului contemporan secularizat, rob 

al rațiunii fără Dumnezeu, individualist și preocupat numai de păcate. 

Adevăratul credincios este pătruns de trăirea Învierii purtătoare de strălucire, 

primind lumină din Lumina cea neînserată, mulţumitor pentru toate, purtând 

pe cele de sus, având deja arvuna şi asigurarea împlinirii făgăduințelor 

dumnezeieşti. Tocmai pentru aceasta noi exclamăm în Biserică: „Hristos a 

înviat!‖, rugându-ne ca Domnul, Care a pătimit, a fost îngropat şi a înviat, să 

lumineze inimile, gândurile şi întreaga noastră viaţă. 

 

Dreptmăritori creștini, 

 

Femeile credincioase Domnului au adus arome la mormânt, dar se 

temeau că nu vor putea răsturna piatra mare care era pusă la intrarea în 

mormânt. Drumul acelor femei este și drumul nostru; se aseamănă cu 

drumul mântuirii, pe care-l parcurgem în viața noastră. Pe el uneori pare că 

totul se întrerupe brusc din cauza unei pietre de mormânt. Însă astăzi, de 

ziua Învierii Domnului, descoperim cu bucurie că drumul nostru nu este 

zadarnic, că nu se blochează în fața unei pietre de mormânt. Înseși cuvintele 

îngerului sunt relevante, ele zguduie femeile și schimbă istoria: „De ce-L 

căutați pe Cel Viu printre cei morți?‖
6
 De ce credeți că totul este inutil, că 

                         
6
 Luca 24, 5. 
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nimeni nu poate da la o parte pietrele voastre? De ce cedați în fața 

resemnării sau a eșecului? Paștele, fraților și surorilor, este sărbătoarea 

înlăturării piedicilor din viața noastră. Dumnezeu, Cel Care a înviat din 

morți, înlătură pietrele cele mai dure, de care se lovesc speranțele și 

așteptările noastre. Istoria umanității nu se termină în fața unei pietre de 

mormânt, pentru că descoperă astăzi „piatra cea vie‖:
7
 pe Mântuitorul Iisus 

Hristos înviat. Noi, ca Biserică, suntem întemeiați pe El și, chiar și atunci 

când ne descurajăm, când suntem tentați să judecăm totul pe baza 

insucceselor noastre, El vine să răstoarne dezamăgirile noastre. În această 

noapte de Înviere fiecare este chemat să regăsească în Mântuitorul Cel Viu 

pe Cel Care înlătură din inima noastră pietrele cele mai grele. Dar care este 

piatra de înlăturat, cum se numește această piatră? Adesea, piatra care 

împiedică speranța este piatra descurajării. Când își face loc în sufletul 

nostru ideea că totul ne merge rău și că greutățile nu se mai sfârșesc 

niciodată, resemnați ajungem să credem că moartea este mai tare decât viața 

și cădem într-o descurajare nesănătoasă. Astfel, punând piatră peste piatră, 

construim înăuntrul nostru un monument al insatisfacției, un mormânt al 

speranței. Mai departe, plângându-ne de viață, facem viața noastră 

dependentă de plângeri și de boală spirituală. În felul acesta se strecoară în 

noi un soi de psihologie a mormântului: fiecare lucru se termină acolo, fără 

speranța de a ieși viu. Ca vindecare la această suferință, îngerul ne dă 

medicamentul Paștelui: De ce-L căutați pe Cel Viu printre cei morți? 

Domnul nu locuiește în înfrângere și resemnare. A înviat, nu este acolo; nu-L 

căuta acolo unde nu-L vei găsi niciodată: nu este Dumnezeul celor morți, ci 

al celor vii.
8
 Deci, iubiților, nu îngropați speranța în moarte, că Mântuitorul 

Iisus Hristos a înviat! 

Există și o a doua piatră care adesea pecetluiește inima noastră: este 

piatra păcatului. Păcatul ademenește, promite lucruri ușoare și imediate, 

bunăstare și succes, dar, după aceea, lasă în suflet singurătate și moarte. 

Păcatul înseamnă a căuta viața printre cei morți, sensul vieții în lucrurile 

care trec. Prin urmare, frații mei: „De ce căutăm pe Cel Viu printre cei 

morți? De ce nu ne decidem să părăsim păcatul care, ca piatra grea și rece la 

deschizătura inimii, împiedică lumina divină să intre în sufletul nostru? De 

ce nu punem pe Mântuitorul Hristos, Lumina adevărată, înaintea banilor, 

orgoliului și plăcerilor vieții acesteia pământești? De ce nu spunem cu tărie 

ispitelor diavolești că nu trăim pentru ele, ci pentru Stăpânul vieții, Care a 

înviat sufletele noastre? 

Dar, pentru a lupta împotriva acestor obstacole ale vieții, să ne 

aducem aminte tot de femeile mironosițe. Acestea, în fața mormântului 

                         
7
 I Petru 2, 4. 

8
 Matei 22, 32. 
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Mântuitorului, rămân „cuprinse de spaimă‖ și cu „fața plecată spre 

pământ‖.
9
 Nu au curajul să-și ridice privirea spre mormântul dătător de 

viață. Și de câte ori ni se întâmplă și nouă: preferăm să rămânem ghemuiți în 

limitele noastre, să ne cuibărim în fricile noastre. Este straniu: dar de ce 

facem aceasta? Adesea pentru că în închidere și în tristețe noi suntem 

vinovați, pentru că este mai ușor să rămânem singuri în camerele întunecate 

ale inimii decât să ne deschidem Domnului prin spovedanie și pocăință. Și, 

totuși, numai El ne ridică, dându-ne iertare și vindecare. Cineva spunea cu 

înțelepciune: „Dacă vrei să cunoști cât ești de înalt, ridică-te în picioare‖. 

Deci, Domnul ne cheamă să ne ridicăm, să înviem cu El din mormântul 

temerii și al deznădejdii, să privim în sus și să credem că suntem făcuți 

pentru cer, nu pentru pământ. Așadar, de ce să căutăm pe Dumnezeu Cel Viu 

printre cei morți? 

 

Iubiți frați și surori în Domnul, 

 

Prin Sărbătoarea Învierii Sale, Dumnezeu ne cere să privim viața așa 

cum o privește El, Care vede mereu în fiecare dintre noi o bogăție 

nemăsurată de frumusețe și lumină. Pe cei păcătoși îi vede ca pe niște copii 

ai Săi care s-au depărtat de El; pe cei morți în fărădelegi îi vede ca pe frații 

Săi pe care-i învie din deznădejde și suferință. Așadar, să nu ne temem de 

El, ci să venim la El în Biserica Sa. Domnul ne iubește, chiar dacă viața 

noastră este păcătoasă. Și, atunci când ne e frică, să știm că El este lângă noi 

și ne ajută. La Paști El ne arată cât de mult ne prețuiește, că S-a dat pe Sine 

la moarte pentru noi ca noi să fim vii. Pe Cruce, El a purtat în întregime 

durerea noastră, trăind abandonarea, moartea și iadul nostru ca noi să ieșim 

de acolo biruitori. Înviind din mormânt El ne spune: „Nu ești singur, ai 

încredere în Mine!‖. Deci, să ne ridicăm cu El ca să serbăm și noi Paștile, 

adică trecerea din moarte la comuniunea în iubire cu Tatăl, de la dezolare la 

mângâiere, de la frică la încredere. Să nu rămânem înfricoșați și temători, să 

privim la Mântuitorul Iisus Hristos Cel înviat: privirea Sa ne insuflă 

speranță, pentru că ne spune că suntem mereu iubiți și că în ciuda păcatelor 

noastre iubirea Sa nu se schimbă.  

Vă îndemnăm, așadar, să reînnoiți credința în Mântuitorul nostru 

venind la Biserică, spovedindu-vă și împărtășindu-vă cu Sfintele Taine. 

Domnul nostru Iisus Hristos este o Persoană vie Care așteaptă să stăm de 

vorbă cu El în rugăciune și să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui. Să 

iubim cu toată inima și tot sufletul pe Mântuitorul Hristos și pe frații și 

surorile noastre. 

                         
9
 Luca 24, 5. 
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Vă dorim ca Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă tuturor pace şi 

bucurie, sănătate şi mântuire, adresându-vă totodată salutul pascal: Hristos a 

înviat! 

 

 

 

Al vostru către Hristos Domnul rugător şi de tot binele doritor, 

 

 

† DR. IRINEU 

Arhiepiscopul Craiovei  

şi  

Mitropolitul Olteniei 



16 

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU  

IISUS HRISTOS 

2020 

 
Învierea Domnului – intrarea omului în Împărăția lui Dumnezeu 

 

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților 

credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, 

Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, 

iar de la noi părintești binecuvântări! 

 

 

Hristos a înviat! 

 

 

„Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine  

şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea pe care Mi-ai dat-o, 

pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii‖ 

 (Ioan 17, 24). 

 

Preacuvioși și preacucernici părinți, 

Iubiți fii și fiice duhovnicești, 

 

Postul cel Mare a trecut, sufletele noastre bucurându-se deja cu 

multă putere de rodul ostenelii acestuia și anume de învierea noastră din 

moartea păcatului, prin Învierea Domnului. Postul a trecut și sărbătoarea 

Învierii Domnului curând va trece, însă Paștele cel veșnic, Paștile 

Domnului, nu va înceta niciodată, rămânând pururea în noi și făcând ca 

sufletul nostru să rămână în bucuria și veselia veșnică: „Acolo este sunetul 

celor ce prăznuiesc și corul celor ce sărbătoresc și vederea luminii veșnice. 

Acolo este fericitul ospăț al lui Hristos, masa bogată a veșnicelor bunătăți și 

băutura nouă despre care zice Hristos: «Nu voi mai bea de acum din acest 

rod al viței, până ce nu-l voi bea cu voi, nou, în Împărăția Tatălui Meu» 

(Matei 26, 29)‖.
1
 Ne pregătim pentru Paștele trecător, doar în perspectiva 

dobândirii Paștelui cel veșnic, pentru trecerea noastră din moartea păcatului 

la viața întru Hristos Domnul Cel înviat din morți.  

În Epistola întâi către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, apostolul 

neamurilor chemat de Hristos Domnul la misiunea apostolică prin Lumina 
                         
1
 SFÂNTUL TEODOR STUDITUL, „Cateheza 66: Paștele acesta este un chip pentru 

Paștele viitor și veșnic. Despre răbdare și bărbăție‖, în Catehezele mici, traducere din limba 

greacă veche de Laura Enache, Ed. Doxologia, Iași, 2018, p. 273. 
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Învierii, osândeşte pe cei ce tăgăduiesc ori pun la îndoială Învierea, părere 

pe care o aveau în acea vreme îndeosebi saducheii: „Iar dacă se 

propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu 

este înviere a morţilor? Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos n-a 

înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea 

noastră, zadarnică este şi credinţa voastră. Ne aflăm încă şi martori 

mincinoşi ai lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu 

că a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a înviat, dacă deci morţii nu înviază. 

Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a 

înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre; și 

atunci şi cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim în Hristos 

numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii. Dar acum 

Hristos a înviat din morţi, fiind începătură a învierii celor adormiţi‖ (I Corinteni 

15, 12-20). Învierea Domnului nu a constituit doar un eveniment istoric, ci 

un eveniment ontologic și soteriologic, care a deschis neamului omenesc o 

nouă dimensiune, anume accesul la Împărăția lui Dumnezeu pe care o 

pierduse prin păcat. Învierea Mântuitorului Hristos este o înviere adusă 

pentru întreaga fire căzută, nu pentru propria-I Persoană, a Cuvântului lui 

Dumnezeu, neavând sens pentru Aceasta, El fiind Însuși Izvorul Vieții. 

Învierea este adusă pentru firea omenească și pentru întreaga lume căzută, 

prin căderea omului. Sfântul Simeon Noul Teolog, într-una din catehezele 

sale, explică lămurit cum Învierea lui Hristos este Învierea omului, cum este 

intrarea acestuia în veșnicie, prin asumarea Vieții Acestuia: „Dacă vrea 

cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi 

urmeze Mie‖ (Matei 16, 24). Astfel, Noul Teolog al Bisericii noastre scria: 

„Învierea lui Hristos este, deci, învierea noastră, a celor ce zăcem jos. Căci 

Acela, necăzând vreodată în păcat, precum este scris, nici schimbându-Se 

câtuși de puțin din slava Lui, cum va învia sau va fi slăvit cândva, Cel ce 

pururea este preaslăvit și rămâne mai presus de toată puterea și stăpânia? 

Învierea și slava lui Hristos, precum s-a spus, este slava noastră a celor ce 

zăceam jos, la pământ [...]. Învierea și slava lui Hristos reprezintă, însă, 

precum s-a spus, slava noastră, care are loc, se face arătată și văzută nouă 

prin Învierea Lui întru noi; căci însușindu-Și o dată (prin Întrupare) cele ale 

noastre, cele pe care le face întru noi Și le atribuie Lui Însuși. Învierea 

sufletului este, deci, unirea cu viața; căci așa cum trupul mort, dacă nu 

primește întru sine sufletul viu și nu se amestecă în chip neamestecat cu 

acesta, nu se spune că este și nu poate să fie viu dacă nu se unește în chip 

negrăit și necontopit cu Dumnezeu, Care e cu adevărat viața veșnică (I Ioan 

5, 20)‖.
2
 Realitatea Învierii Mântuitorului nostru este arătată în chip vădit de 

                         
2
 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, „Cateheza 13: Învierea tainică cu Hristos‖, 

Scrieri II. Cateheze, Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 172-173. 
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Sfânta Scriptură și teologia patristică, Sfântul Ignatie Teoforul, în primul 

secol al veacului înnoit, spunând că „El a pătimit toate acestea ca să ne 

mântuim. A pătimit cu adevărat şi a înviat cu adevărat, nu cum spun unii 

necredincioşi, că a pătimit în aparenţă, ei existând în aparenţă, şi, precum 

gândesc, aşa li se va şi întâmpla, că sunt fantome şi draci.  Eu Îl ştiu în Trup 

şi după Înviere şi cred că este. Când a venit la Petru şi la cei dimpreună cu 

el, le-a zis: «Luaţi, pipăiţi-Mă şi vedeţi, că nu sunt demon fără de trup» 

(Luca 24, 39). Şi îndată s-au atins de El şi au crezut, unindu-se strâns şi cu 

trupul şi cu duhul Lui. De asta au dispreţuit şi moartea şi au fost găsiţi mai 

presus de moarte. După înviere a mâncat cu ei şi a băut cu ei, ca unul în 

trup, deşi duhovniceşte era unit cu Tatăl‖.
3
 Învierea Domnului nu ține de 

credința noastră. Că vrem noi sau nu, Hristos Domnul a înviat, iar învierea 

Lui lucrează în lume spre a-i aduce pe toți la părtășia dragostei întru viața 

cea veșnică. Însă asumarea Învierii Domnului, părtășia noastră la Persoana 

înviată a Domnului nostru Iisus Hristos este un dat al credinței: „Tu, însă, nu 

crezi în învierea morţilor. Când va fi învierea morţilor, atunci vrând-nevrând 

vei crede; dar credinţa ta de atunci va fi socotită necredinţă, dacă nu crezi 

acum‖.
4
 

 În Biserica Răsăriteană, Învierea Domnului nu este văzută și trăită 

doar ca o așteptare, ci ca o experiere, ca o trăire autentică și vie, care se 

fundamentează pe Crucea Domnului. Hristos Domnul prin moartea Sa pe 

Cruce a biruit moartea, iar prin Învierea Sa ne ridică pe noi din morți încă de 

pe acum. În felul acesta omul dobândește putința de a se afla întru viața 

veșnică, aflându-se în comuniune cu Hristos Cel înviat. Astfel, nu este 

suficientă credința în Învierea Domnului, ci trăirea în Învierea Sa: „Cei mai 

mulți oameni cred în Învierea lui Hristos, dar foarte puțini sunt cei ce o au și 

o văd în chip curat; cei ce n-au văzut-o însă nici nu se pot închina lui Iisus 

Hristos ca unui Sfânt și Domn, căci «nimeni, zice, nu poate să spună că Iisus 

este Domn decât numai în Duhul Sfânt» (I Corinteni 12, 3), și altundeva: 

„Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în Duh 

și Adevăr‖ (Ioan 4, 24). Căci nici preasfântul cuvânt, pe care-l avem acum 

în fiecare zi în gură, nu spune: «Învierea lui Hristos crezând», ci: «Învierea 

lui Hristos văzând, să ne închinăm Domnului Iisus, Celui singur fără de 

păcat». Cum deci Duhul Sfânt ne îndeamnă să zicem acum: «Învierea lui 

Hristos văzând», ca unii ce am văzut-o, deși n-am văzut-o, de vreme ce 

Hristos a înviat odată pentru totdeauna acum o mie de ani, și nici atunci nu 

                         
3
 SFÂNTUL IGNATIE TEOFORUL, „Epistola către Smirneni‖, II, 1, III, 1-3, în Scrierile 

Părinților Apostolici, col. PSB, vol. 1, traducere, introducere și indici Pr. Dumitru Fecioru, 

Ed. IBMBOR, București, 1979,  p. 219-220. 
4
 TEOFIL AL ANTIOHIEI, „Trei cărţi către Autolic‖, I, VIII, în Apologeți de limbă greacă, 

col. PSB, vol. 2, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Olimp 

Căciulă și Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1980, p. 379. 
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L-a văzut cineva înviind? Oare dumnezeiasca Scriptură vrea ca noi să 

mințim? Să nu fie! Dimpotrivă, ea ne îndeamnă mai degrabă să spunem 

adevărul: și anume că în fiecare din noi, cei credincioși, are loc Învierea lui 

Hristos, și aceasta nu o dată, ci în fiecare clipă, atunci când, precum 

spuneam, Însuși Stăpânul Hristos învie întru noi, strălucind și fulgerând cu 

fulgerările nestricăciunii și Dumnezeirii‖.
5
 Trupul lui Hristos are înlăuntrul 

Său izvorul Luminii, luminând în chip duhovnicesc pe tot omul
6
 ce se 

deschide prin credință Învierii Sale, ajungând să trăiască Învierea Domnului 

ca prezență reală a Împărăției lui Dumnezeu în viața sa: „Părinte, voiesc ca, 

unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să 

vadă slava Mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai 

înainte de întemeierea lumii‖ (Ioan 17, 24). 

 

Iubiți fii și fiice duhovnicești, 

 

Postul care tocmai s-a încheiat a fost o perioadă unică în viața 

noastră și, în ciuda greutății și a suferinței prin care am trecut și încă trecem, 

a constituit pentru noi o șansă. O șansă de a ne interioriza în noi înșine, 

izolându-ne de lumea tulburătoare în care trăim, spre a-L găsi acolo pe 

Hristos Cel Înviat, conducându-ne pe fiecare, prin Învierea Lui, la Învierea 

noastră. Trăim vremuri de grea încercare, când greutatea suferinței, a bolii și 

a temerii, apasă tot mai mult nu doar asupra noastră, ci asupra întregii lumi, 

din cauza epidemiei, care, în ciuda izolării la care ne obligă, ar fi trebuit să 

ne deschidă tot mai mult către Dumnezeu, după cuvântul Său încurajator din 

Sfânta Scriptură: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit 

lumea‖ (Ioan 16, 33).  

În aceste clipe de grea încercare nu trebuie să deznădăjduim ci să ne 

încredem în Dumnezeu, așa cum Însuși El i-a zis profetului Isaia: ,,Nu te 

teme căci Eu sunt cu tine, nu privi cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul 

tău. Eu îți dau tărie și te ocrotesc și dreapta Mea cea tare te va sprijini‖ 

(Isaia 41, 10). Poate nu întâmplător a îngăduit Dumnezeu chiar acum în 

perioada Postului Mare această molimă asupra noastră, ci, din iubirea Sa de 

oameni, în chip pedagogic, ne-a făcut să ne retragem din vâltoarea acestei 

lumi în casele noastre și acolo, împreună, să ne deschidem tot mai mult prin 

rugăciune către El, găsind doar în Acesta scăparea noastră, așa cum 

mărturisim în rugăciunea Sfântului Ioanichie cel Mare: Nădejdea mea este 

Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Dacă 

                         
5
 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, „Cateheza 13: Învierea tainică cu Hristos‖, p. 173-174. 

6
 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, „Omilia 17: La Evanghelia Duminicii celei noi, despre 

taina Sâmbetei și a Duminicii‖, 20, în Omilii, vol. I, traducere din limba greacă de Dr. 

Constantin Daniel, revăzută de Laura Pătrașcu, Ed. Anastasia, București, 2004, p. 222. 
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din cauza acestei molime suntem acum izolați de semenii noștri în case, 

atunci să facem din însingurarea noastră prilej de apropiere, de comuniune 

tot mai intensă cu Dumnezeu, spre a ne apropia tot mai deplin de învierea 

noastră prin Învierea Lui. Dumnezeu, nu de puține ori în cursul istoriei 

neamului omenesc, a îngăduit anumite molime, anumite încercări prin care 

să trecem spre a înțelege că autonomizarea ființei umane, îndepărtarea 

omului de Dumnezeu, îi aduce acestuia multă suferință. 

Sfânta Scriptură învață că Dumnezeu îl ceartă pe cel care îl iubește și 

„Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe 

feciorul care îi este drag‖ (Proverbe 3, 12), așa cum ne întărește și Sfântul 

Apostol Pavel: „Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te 

descuraja, când eşti mustrat de El. Căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, 

şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte. Răbdaţi spre înţelepţire, 

Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său 

nu-l pedepseşte?‖ (Evrei 12, 5-7). 

Îngăduința durerii, a suferinței, a bolii, este pedagogia lui Dumnezeu 

spre a ne călăuzi către Raiul pierdut, fiind prin acestea îndemnați la rugăciune, 

priveghere și dragoste față de semenii noștri, ,,bine știind că suferința aduce 

răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu se 

rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin 

Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă‖ (Romani 5, 3-5). În ceea ce privește moartea 

unora dintre noi, trebuie să avem în vedere în primul rând cuvintele 

Apostolului care zice: „Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în 

neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde, pentru că de 

credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei 

adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El‖ (I Tesaloniceni 4, 13-14). Şi 

pe drept cuvânt, așa cum aflăm în scrierile patristice: „Pentru că aceia care 

credem în Învierea lui Hristos credem şi în învierea noastră, a celor pentru 

care El a murit şi a înviat. Deci, unde este învierea morţilor, acolo lipseşte 

durerea morţii, lipseşte şi nerăbdarea durerii. De ce să fii îndurerat dacă nu 

crezi că ai pierit? De ce să suporţi cu nerăbdare că s-a dus pentru un timp cel 

despre care crezi că se va întoarce? Ceea ce socoţi moarte este plecare. Nu 

este de plâns cel care pleacă înainte, ci de regretat că lipseşte. Şi trebuie 

stăpânit şi acest regret. De ce să-ţi pierzi cumpătul că a plecat cel pe care în 

curând îl vei urma? De altfel, nerăbdarea în cazuri de acest fel este şi o rea 

prevestire pentru speranţa noastră şi o îndepărtare de la linia dreaptă a 

credinţei. Îl rănim pe Hristos când nu primim cu linişte sufletească pe toţi 

cei chemaţi de El ca şi cum ar fi de compătimit. «Doresc — zice Apostolul 

— să fiu primit înapoi şi să fiu cu Domnul» (Filipeni 1, 23). Iată ce dorinţă 

frumoasă exprimă! Deci, noi înşine nu voim să urmăm dorinţa creştinilor, 



21 

dacă suntem îndureraţi şi fără răbdare că alţii au urmat-o‖.
7
 

 

Preacucernici și preacuvioși Părinți, dreptslăvitori creștini, 

 

Poate că toți am simțit acut, în aceste zile, apăsarea izolării în case 

prin neputința de a participa fizic la sfintele slujbe ale Bisericii și se simte 

mai ales în această perioadă când ele au o frumusețe și un parfum aparte, ce 

ne deschid tot mai mult către Învierea din morți a Mântuitorului ca înviere a 

noastră, în planul personal al fiecăruia. Dar, dacă suntem împiedicați pentru 

o anumită perioadă de timp pentru a participa la slujbe alături de frații 

noștri, să reținem că doar boala, urmare a păcatelor noastre, ne face să 

rămânem îndepărtați fizic de acestea, numai pentru o perioadă scurtă, 

nădăjduim. 

Casa noastră, prin rugăciunile pe care le aducem în ea împreună cu 

toți ai familiei noastre să devină cu adevărat o mică biserică – ἐθθιεζία 

κηθξά, după expresia Sfântului Ioan Gură de Aur, învățând să trăim pururea 

și oriunde în iubirea lui Hristos și a Bisericii – ca Trup al lui Hristos extins 

în credincioși – adică iubirea comuniunii Sfintei Treimi împărtășită 

oamenilor. Chiar Sfântul Apostol Pavel amintește romanilor de Biserica de 

acasă: „Și Biserica din casa lor - θαη ’νἶθνλ αὐηῶλ ἐθθιεζίαλ‖ (Romani 16, 

5), fiind datori, nu doar acum în vremuri grele, ci întotdeauna să Îl avem în 

casa noastră pe Hristos Domnul Cel înviat din morți, nu doar ca pe un 

oaspete, ci ca un împreună locuitor cu noi, așa cum Domnul ne învață: 

„Acolo unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în 

mijlocul lor‖ (Matei 18, 20). 

Din păcate, prea mulți dintre noi prețuim un lucru abia după ce nu îl 

mai avem. Acum, când nu mai putem ajunge fizic la biserică spre a ne ruga, 

să conștientizăm ce dar mare avem în Biserică și să ne rugăm Domnului Cel 

înviat din morți să îngăduie să ne putem reîntoarce sănătoși cât mai repede 

în Casa Sa, căci: „mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales-am a fi 

lepădat în casa lui Dumnezeu, mai bine, decât a locui în locașurile 

păcătoșilor‖ (Psalmi 83, 11). 

Sunteți despărțiți însă doar fizic de biserică, căci preoții vă pomenesc 

la fiecare slujbă pe fiecare dintre frățiile voastre, care ați cerut acest lucru, ei 

slujind în această perioadă nu doar Sfânta Liturghie, ci toate slujbele 

Bisericii noastre, făcând rugăciuni speciale, după cum bine știți, ca 

Dumnezeu să îndepărteze această ispită de la noi.  

                         
7
 TERTULIAN, „Despre răbdare”, IX, în Apologeți de limbă latină, col. PSB, vol. 3, 

traducere de Prof. Nicolae Chițescu, Eliodor Constantinescu, Paul Papadopol și David 

Popescu, introducere, note și indici de Prof. Nicolae Chițescu, Ed. IBMBOR, București, 

1981, p. 191. 
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Însă este vremea să îndesim tot mai mult rugăciunea fiecare în casele 

noastre! Să ne rugăm cu mai multă osârdie Maicii Domnului, mama 

fiecăruia dintre noi, ca una care este preacinstită de către credincioșii 

Bisericii noastre, mai ales din Eparhia Râmnicului, aici unde sunt atâtea 

icoane făcătoare de minuni ale acesteia. Să ne rugăm mai stăruitor 

ocrotitorilor Arhiepiscopiei noastre, Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul 

Constantinopolului, întemeietorul eparhiei, Sfântului Ierarh Calinic, marele 

făcător de minuni, care nu o dată a salvat episcopia noastră, Sfântului 

Cuvios Grigorie Decapolitul, ale cărui moaște aduc atâtea vindecări și daruri 

duhovnicești binecredincioșilor creștini, Sfântului Voievod Constantin 

Brâncoveanu și Sfinților Cuvioși Antonie de la Iezer, Neofit și Meletie de la 

Stânișoara și Daniil și Misail de la Turnu, sihaștrii cei cu mare trecere 

înaintea lui Dumnezeu! 

În aceste vremuri grele pentru noi toți, vă transmit părinteasca mea 

binecuvântare, asigurându-vă că vă pomenesc atât la slujbele bisericii, cât și 

la rugăciunea personală, pe fiecare dintre voi, credincioși și clerici ai 

Arhiepiscopiei Râmnicului. 

Ne rugăm ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus 

Hristos să aducă în sufletele noastre, ale tuturor, bucuria și Lumina cea 

neînserată, dăruindu-vă pace și sănătate, și revărsând milostivirea Sa peste 

toți, spre deplina împărtășire din iubirea Sa cea veșnică, reintrând pentru 

veșnicie în Împărăția Sa cea cerească. 

 

 

Hristos a înviat! 

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

din morți, rugător, 

 

 

† VARSANUFIE 

Arhiepiscopul Râmnicului 
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PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU  

IISUS HRISTOS 

2020 
 

Învierea lui Hristos 

biruinţa vieţii asupra morţii 

 

Eu sunt învierea şi viaţa; 

cel ce crede în Mine,  

chiar dacă va muri, va trăi. (Ioan 11, 25) 

 

Iubiţi fraţi creştini, 

 

Aceste cuvinte, spuse de Domnul nostru Iisus Hristos şi scrise de 

Sfântul Ioan Evanghelistul, exprimă marea dragoste a lui Dumnezeu pentru 

neamul omenesc. Prin acceptarea răstignirii pe cruce, a aşezării în mormânt, 

şi, apoi, prin învierea Sa din morţi după trei zile, Iisus Hristos a surpat zidul 

despărţitor dintre Dumnezeu şi om. Neamului omenesc i se deschide calea, i 

se oferă posibilitatea de a se întoarce din nou acasă, în Împărăţia Tatălui 

ceresc. Inspirat de Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru spunea: Binecuvântat 

fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila 

Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, ne-a născut din nou spre 

nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, 

păstrată în ceruri pentru voi (I Petru 1, 3-4). 

Stăpân al vieţii şi al morţii, Domnul nostru Iisus Hristos a îndepărtat 

de la neamul omenesc blestemul datorat păcatului strămoşesc şi a împăcat 

pe om cu Dumnezeu. El a venit pe pământ, născându-se din Fecioara Maria, 

pentru ca lumea viaţă să aibă, şi din belşug să aibă (Ioan 10, 10). Prin 

minunile săvârşite, mai ales prin învierea fiicei lui Iair, a fiului văduvei din 

Nain şi a lui Lazăr din Betania, cel mort de patru zile, Iisus Hristos 

dovedeşte mulţimilor şi lumii întregi că El este Biruitorul morţii şi 

Dătătorul de viaţă. Acest amănunt important ne-a fost consemnat de către 

Sfântul Evanghelist Ioan. Iisus Hristos spunea despre El mulţimii care Îl 

înconjura: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va 

muri, va trăi (Ioan 11, 25). De asemenea, Sfinţilor Ucenici şi Apostoli le 

zicea: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât 

prin Mine (Ioan 14, 6). 

Prin învierea Sa din morţi, Hristos Domnul ne asigură, ne garantează 

învierea noastră, nemurirea noastră. Dacă El, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul 

omului fiind, a înviat din morţi, cu certitudine şi noi toţi vom învia, întreg 

neamul omenesc va învia la sfârşitul veacurilor şi va avea viaţă veşnică. Din 
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stranele Bisericii răsună melodios şi aşează nădejde în inimile noastre 

cântarea: „Înviind Iisus din mormânt, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică‖.
1
 

 

Iubiţi fii duhovniceşti, 

 

Datorită garanţiei că vom învia şi noi, an de an trăim, fiecare în 

parte, dar şi în comuniune cu cei apropiaţi nouă, momente de bucurie la 

sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. În acest an, însă, 

omenirea de pe întreg globul trăieşte, de câteva luni, momente grele, 

nemaiîntâlnite. O boală molipsitoare, ce n-a fost în trecut, se răspândeşte cu 

oarecare uşurinţă şi aduce multă frământare, nelinişte şi frică de moarte în 

inimile multora dintre noi. Se cuvine să fim optimişti, cu nădejde în ajutorul 

ce ne vine de la Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, ştiind că Paştele sunt 

„izbăvire de întristare‖.
2
 

Frica de moarte încearcă să pună stăpânire pe inimile celor care au o 

anumită vârstă şi stau mai mult acasă. Cei care poartă crucea suferinţei 

provocate de diferite boli fără leac sunt îngrijoraţi. Suferinţa provocată de 

acest virus este greu de suportat, iar chinurile dinaintea morţii sunt cumplite. 

În aceste momente, uneori zicem şi noi cu dreptul Iov: Omul este născut 

pentru suferinţă (Iov 5, 7). Încercările şi suferinţele se datorează căderii 

omului din rai (Facere 3, 16); ele sunt urmări ale păcatului (Iov 4, 8; Psalmi 

7, 14-16). În capitolul 26 din cartea Levitic ni se arată că în Vechiul 

Testament suferinţele sunt pedepse pentru păcate, pedepse pentru încălcarea 

poruncilor divine. Inspirat de Dumnezeu, Moise prorocul scria cuvintele 

Domnului: Iar de nu Mă veţi asculta şi de nu veţi păzi aceste porunci ale 

Mele, de veţi dispreţui aşezămintele Mele şi de se va scârbi sufletul vostru 

de legile Mele, neîmplinind poruncile mele şi călcând legământul Meu, 

(Levitic 26, 14-15), ...voi trimite asupra voastră groaza, lingoarea şi 

frigurile, ...veţi semăna seminţele în zadar şi vrăjmaşii voştri le vor mânca 

(Levitic 26, 16), ...vor domni peste voi duşmanii voştri şi veţi fugi când 

nimeni nu vă va alunga (Levitic 26, 17), ...voi trimite asupra voastră 

molimă şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului (Levitic 26, 25). Tot în acest 

capitol sunt arătate şi binecuvântările pe care Dumnezeu le trimite celor care 

împlinesc poruncile Lui: De veţi umbla după legile Mele şi de veţi păzi şi 

plini poruncile Mele, Vă voi da ploaie la timp, pământul şi pomii îşi vor da 

roadele lor. Treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor, culesul viilor 

va ajunge până la semănat; veţi mânca pâinea voastră cu mulţumire şi veţi 

trăi în pământul vostru fără primejdie. Voi trimite pace pe pământul vostru 

şi nimeni nu vă va tulbura; voi goni fiarele sălbatice şi sabia nu va trece 

                         
1
 (...), Penticostar, Ed. IBMBOR, București, 2012, p. 20. 

2
 IBIDEM, p. 24. 
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prin pământul vostru. Veţi alunga pe vrăjmaşii voştri şi vor cădea ucişi 

înaintea voastră. Cinci din voi vor birui o sută şi o sută din voi vor goni 

zece mii şi vor cădea vrăjmaşii voştri de sabie înaintea voastră. Căuta-voi 

spre voi şi vă voi binecuvânta; veţi avea copii, vă voi înmulţi şi voi fi 

statornic în legământul Meu cu voi. Veţi mânca roadele vechi din anii 

trecuţi şi veţi da la o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi. Voi 

aşeza locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul Meu nu se va scârbi de voi. 
Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru şi voi poporul Meu (Levitic 

26, 3-12). 

Cunoaştem întristarea ce a cuprins şi inimile bunilor creştini, care, de 

ani de zile, sunt obişnuiţi să se roage în Sfintele Biserici în timpul slujbelor 

de laudă sau în timpul Sfintei Liturghii. Mulți dintre aceștia, cu ochii 

înlăcrimaţi datorită situaţiei nemaiîntâlnite, îşi pleacă genunchii inimilor în 

faţa icoanelor şi a candelei aprinse şi se roagă ascultând slujbele transmise 

pe postul de televiziune Trinitas, ce funcționează prin grija Preafericitului 

Părinte Daniel, Patriarhul României. Postul de radio Trinitas şi alte posturi 

de radio ortodoxe din țară transmit zilnic sfintele slujbe şi emisiuni de folos. 

Între acestea se numără şi postul de radio Lumina, al Episcopiei Severinului 

şi Strehaiei, care, în aceste zile, împlineşte cincisprezece ani de emisie 

neîntreruptă. Radio Lumina este receptat nu numai de credincioşii 

mehedinţeni, ci este urmărit pe internet şi de mulţi credincioşi din țară și, 

mai ales, din străinătate.  

Este şi acesta un mijloc modern de a aduce în inimile credincioşilor 

speranţă şi linişte lăuntrică, însă nevoia de comuniune liturgică cu 

Dumnezeu şi cu aproapele se realizează în Sfânta Biserică, locul în care 

rugăciunile ce izvorăsc din fiecare inimă formează flacăra mare a rugăciunii 

obşteşti, care deschide cerul şi ajunge înaintea lui Dumnezeu, Cel Unul în 

Fiinţă şi Întreit în Persoane. 

Mulți dintre fiii eparhiei noastre, locuitori ai frumoaselor plaiuri ale 

Mehedințiului, care își pun, în aceste clipe, cunoscute de noi toți, întrebarea: 

Ce putem face? Ce ar trebui să facem noi toți văzând această grea 

încercare ce s-a abătut asupra noastră?. În mod concret, precizăm că este 

nevoie de: pocăința sinceră, credința puternică și nădejdea în Dumnezeu, 

iubirea necondiționată a aproapelui, manifestată prin milostenie, sporirea 

rugăciunii particulare, adică a pravilei zilnice, participarea la slujbele 

rânduite de Biserică și împlinirea poruncilor bisericești. 

 

Dreptslăvitori creștini, 

 

În aceste zile de sărbătoare a Învierii Domnului Hristos, Cel Care a 

biruit moartea, se cuvine ca fiecare dintre noi să cugetăm mai mult la 

Întruparea Mântuitorului, la învățătura Sa bazată pe dragoste creștinească, la 
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pătimirile, răstignirea și învierea din morți. Să conștientizăm faptul că 

moartea a fost învinsă și fiecare putem avea parte de viața veșnică. De 

asemenea, se cuvine să ne îndreptăm mai des gândul spre rațiunile creației 

lui Dumnezeu, contemplând la frumusețea și armonia sa. Întreg Universul, 

Pământul, Soarele, albastrul cerului, verdele ce ne înconjoară, mirosul și 

frumusețea florilor și atâtea altele create de Dumnezeu, care aduc în inimile 

noastre bucurii duhovnicești. Putem zice și noi împreună cu psalmistul: 

Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. 

Ziua zilei spune cuvânt, iar noaptea nopții vestește știință (Psalmi 18, 1-2). 

Trebuie, însă, să ne gândim mai des că ne așteaptă pe fiecare, după 

despărțirea sufletului de trup, judecata particulară a sufletelor noastre și, 

apoi, judecata universală, la care se va prezenta omul înviat din morți, adică 

sufletul împreună cu trupul. Din acest motiv, Părinții Bisericii îndemnau pe 

ucenici să cugete la moarte. 

Sfântul Vasile cel Mare a reliefat cel mai mult importanța cugetării 

la moarte. El spunea: „Întotdeauna să pui înaintea ochilor ultima zi din viața 

ta. Când te scoli în zorii zilei, să nu fii sigur că mai ajungi până seara; de 

când îți întinzi trupul în pat să se odihnească, să nu tragi nădejde că vei mai 

vedea lumina zilei, astfel te vei putea înfrâna mai ușor de la toate patimile. 

Inima ta să mediteze pururea la bunurile cerești făgăduite, ca înseși acelea să 

te cheme pe calea virtuților‖.
3

 

Ținând seama de cele spuse de marele părinte capadocian, să nu mai 

păcătuim, să nu încălcăm nici o poruncă bisericească. Hotărârea de a nu mai 

păcătui este, de fapt, adevărata pocăință. Tot Sfântul Vasile ne arată cum să 

ne căim pentru păcatele săvârșite: „Zilnic, analizează-ți cu de-amănuntul 

faptele tale și, dacă te simți vătămat de păcate, aleargă degrab la pocăință. În 

acea zi să scoți la lumină răul din tine. Dacă vreun păcat s-a prins de cugetul 

tău, pocăiește-te și grăbește-ți îndată inima de la el, că, în fața lui 

Dumnezeu, toate sunt vădite și descoperite până în cele mai mici amănunte. 

Nu, să nu îngădui să încolțească și să crească în tine gândurile rele, nici să le 

neglijezi ca mărunte‖.
4
 

În aceste momente de grea încercare, să fim convinși că prin 

pocăință sinceră și mărturisirea păcatelor cu multă părere de rău, „o cale a 

mântuirii există, dacă o dorim. Dumnezeu șterge lacrimile de pe fața tuturor 

celor ce se pocăiesc. Domnul este credincios întru toate cuvintele Sale. El nu 

minte atunci când zice: «De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca 

                         
3
 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, „Despre cugetarea la moarte‖, în vol. Învățătură către 

fiul duhovnicesc, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 60. 
4
 IBIDEM, p. 45. 
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zăpada le voi albi, și de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face» (Isaia 1, 

18). Marele doctor al sufletelor e gata să vindece și răul tău‖.
5
  

Hotărârea de a nu mai păcătui îl apropie pe om de Dumnezeu. El 

devine mai credincios. Altfel spus, sporește în credința care este, după 

Sfântul Apostol Pavel, un dar al lui Dumnezeu (Romani 12, 3; Efeseni 2, 8), 

însă aparține și voinței omului (Matei 8, 13; 9,22; Marcu 5, 34; 10, 52). 

Părintele Dumitru Stăniloae scrie că această credință sporește prin nevoința 

fiecăruia dintre noi, dar și prin „colaborarea și conlucrarea noastră cu 

Dumnezeu‖.
6
 

Momentele acestea grele pot fi depășite mai ușor prin credință, care 

aduce un izvor de curaj, de nădejde creștinească. Sfântul Ioan Gură de Aur 

spunea: „Credința înalță la cer sufletul nostru; nu-l lasă să fie înjosit de nici 

una din greutățile de aici, căci îi ușurează ostenelile cu nădejdea celor 

viitoare. Cel care caută la cele viitoare, cel care nădăjduiește spre cele 

cerești, și-și mută ochii minții acolo, nici nu simte durerea greutăților din 

lumea aceasta‖.
7
 Prin credința puternică în Dumnezeu, omul înțelege 

adevăratul sens al existenței sale, scapă de îndoieli ce-l pot duce la 

deznădejde sau necredință. Credința tare în Dumnezeu ne sporește nădejdea 

că Părintele cel ceresc ne va ajuta să depășim această perioadă de grea 

încercare, fiind convinși că Hristos Domnul, Biruitorul morții, se va îngriji 

de fiecare dintre noi (I Petru 5, 7). 

Cu credință puternică și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu se cuvine să 

ne îndreptăm gândul nostru spre semenii noștri, cunoscuții noștri, împlinind 

cu mai multă râvnă porunca: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți 

(Matei 22, 39). Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Toate câte voiți să vă facă 

vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor (Matei 7, 12; Luca 6, 31). 

Este nevoie, în aceste zile de grea încercare, să fim mai solidari ca 

oricând, în special cu cei nevoiași, sprijinindu-i, ținând seamă de îndemnul 

Sfântului Apostol Pavel: Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini 

legea lui Hristos (Galateni 6, 2).  

Iisus Hristos rămâne model de iubire:  Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, 

așa v-am iubit și Eu pe voi (Ioan 15, 9). La judecata universală se va ține seamă 

de opera samariteană, de actele de filantropie, altfel spus, se va ține seamă de 

milostenia pe care am făcut-o fiecare dintre noi (Matei 25, 34-41). Celelalte 

                         
5
 IDEM, Epistole, Epistola 46, VI, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești (în continuare 

PSB), vol. 12, trad., introd., note și indici de pr. prof. dr. Constantin Cornițescu și pr. prof. 

dr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, București, 1979, p. 210. 
6
 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologie Morală Ortodoxă – Spiritualitate 

ortodoxă, Ed. IBMBOR, București, 1981, p. 95. 
7
 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Despre schimbarea numelor. Despre răbdare. 

Despre milostenie. Despre tăria credinței. Despre propovăduirea Evangheliei, trad. şi note 

de pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 2006, p. 270. 
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virtuți, în lipsa milosteniei, nu ne pot asigura mântuirea. Sfântul Vasile cel 

Mare, cel care a înființat în Cezareea Capadociei Vasiliadele și rămâne 

model de filantrop, constată: „Cunosc mulți oameni care postesc, se roagă, 

suspină, arată o evlavie fără sfârșit, dar nu scot din punga lor un bănuț 

pentru cei săraci. Ce folos au ei de celelalte virtuți? Împărăția Cerurilor nu-i 

primește. Că mai ușor intră cămila prin urechile acului, spune Domnul,  

decât bogatul în Împărăția Cerurilor (Luca 18, 25)‖.
8
 

 

Iubiți credincioși, 

 

Situația actuală ne obligă pe fiecare, mai ales pe cei trecuți de 65 ani, 

să zăbovim mai mult în casele noastre și nu este ușor acest lucru. Este însă și 

acesta un prilej de a citi mai mult din Cartea Cărților cum a fost numită 

Biblia, de a aprofunda și cunoaște învățătura de credință a Bisericii noastre, 

dar, mai ales, este nevoie mai mult ca oricând, să ne rugăm. Nu mai putem 

spune că nu mai avem timp pentru rugăciune. Pe cei care sunt obișnuiți cu 

rugăciunea particulară îi îndemnăm să se roage mai mult. La această pravilă 

zilnică, cum se mai numește rugăciunea personală, să adăugăm zilnic o 

catismă sau chiar două, să rostim Paraclisul Maicii Domnului sau Acatistul 

Domnului nostru Iisus Hristos. Nu trebuie să lipsească din casele noastre  

Biblia, Psaltirea și Cartea de Rugăciuni. 

Pe cei care nu se roagă deloc îi îndemnăm cu dragoste și respect să 

înceapă să se roage, fiindcă, numai rugându-se, omul sporește în credință și 

îl recunoaște pe Hristos Domnul Cel înviat din morți ca Biruitor al morții, 

dar și ca Stăpân și Tămăduitor al acestei boli molipsitoare care a venit 

asupra neamului omenesc. În Psalmul 106 se spune că, la întoarcerea din 

Egipt, evreii rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă şi cale spre cetatea 

de locuit n-au găsit. Erau flămânzi şi însetaţi; sufletul lor într-înşii se 

sfârşea; dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a 

izbăvit pe ei și i-a povăţuit pe cale dreaptă, ca să meargă spre cetatea de 

locuit (Psalmi 106, 4-7). Dumnezeu ne spune și nouă prin gura psalmistului: 

Mă cheamă pe Mine în ziua necazului şi te voi izbăvi şi Mă vei preaslăvi 

(Psalmi 49, 16). Așezați în fața icoanei și rugându-ne, vorbim cu Dumnezeu, 

intrăm în legătură personală cu El, simțindu-L la persoana a doua.  

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că „rugăciunea este un mare bun și 

un paznic mântuitor al sufletelor noastre‖,
9
 însă ea, rugăciunea, „este o 

                         
8
 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Cuvânt la Duminica a XII-a după Rusalii, în Revista 

„Mitropolia Olteniei‖, anul XX (1968), nr. 9-10, p. 787. 
9
 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentariile sau explicarea Epistolei către Filimon, 

omilia III, în vol. Comentariile sau explicarea Epistolelor pastorale: I și II Thimoteiu, 

Epistola către Tit și cea către Filimon, trad. de arhiereul Theodosie A. Ploieșteanul, 

Atelierele grafice SOCEC & Co., București, 1911, p. 367. 
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doctorie mântuitoare, o stavilă împotriva păcatelor și vindecătoare a 

nelegiuirilor‖.
10

 

Cu inimile îndurerate că la acest Paști, la această Sărbătoare a 

sărbătorilor și Praznic al praznicelor din anul 2020 a trebuit să stăm fiecare 

la casa lui, se cuvine să punem hotărâre de a nu mai absenta de la Sfintele 

Liturghii, spre binele nostru și pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. De 

îndată ce vom trece aceste clipe grele și bisericile se vor deschide, se cuvine 

să sporim rugăciunea în timpul sfintelor slujbe, iar pe cei care frecventează 

mai rar sau numai la Înviere bisericile de enorie, îi așteptăm cu multă 

bucurie în fiecare Duminică, fiindcă este ziua în care a înviat Domnul nostru 

Iisus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur își chema enoriașii la biserică într-

un mod direct: „Vino la biserică și dobândește cuvinte bune, risipește 

nelegiuirile tale, curăță gândul tău, înalță mintea ta, fă-te om și înger, lasă 

firea cea trupească și ia pana cea ușoară a vieții, mântuiește-te pe tine de 

cele văzute și te atârnă de cele nevăzute, suie-te la cer, joacă împreună cu 

îngerii, stai de față la judecata cea de sus și preaînaltă, lasă fumul și umbra 

și iarba și paianjenul, că nu știu ce nume cuvios voi zice la micșorarea și 

simplitatea lucrurilor acestei lumi. Acestea zic și nu voi înceta a le zice, vino 

la biserică și fii om‖.
11

 

Odată cu sporirea în rugăciunea săvârșită în casă sau la biserică, se 

cuvine să ne străduim a împlini poruncile bisericești. Dumnezeu i-a dat în 

Rai poruncă lui Adam să nu mănânce din pomul oprit cu scopul de a-l 

ajuta să rămână pe calea în care a fost rânduit la crearea sa. El, însă, a 

încălcat această poruncă și a pierdut Raiul. Împlinirea poruncilor și a 

învățăturii aduse de Iisus Hristos îl ajută pe om să păstreze harul primit și 

să devină fiu al lui Dumnezeu (Luca 20, 36; Romani 8, 14; Galateni 3, 26), 

cum zice Sfântul Apostol Pavel, prin înfiere (Romani 8, 18; Galateni 4, 5; 

Efeseni 1, 5). 

Iisus Hristos spunea: Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela 

este cel ce Mă iubește (Ioan 14, 21). În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur 

îndeamnă: „Să dăm dar ascultare poruncilor Domnului, să nu ne împotrivim 

lor și nici să le discutăm! Că poruncile acestea prin ele însele ne pricinuiesc 

mai cu seamă plăcere și folos chiar înainte de primirea răsplăților. Dacă 

multora li se par împovărătoare și cu anevoie de îndeplinit, tu gândește-te că 

le faci de dragul lui Hristos și atunci întristarea se va preface în bucurie. 

Dacă gândim totdeauna așa nu vom mai simți povara poruncilor, ci vom 

culege pretutindeni numai bucurii; osteneala n-are să ni se pară osteneală, ci, 

                         
10

 IDEM, Comentariile sau explicarea Epistolei către Evrei, omilia XXVII, trad. de 

Theodosie Athanasiu, Ed. Cărților Bisericești, București, 1923, p. 321. 
11

 IDEM, în vol. Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, Editura Libra, București, 2001, 

p. 16. 
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cu cât ne ostenim mai mult, cu atât osteneala ajunge mai plăcută și mai 

dulce‖.
12

 

Observăm că Sfântul Ioan Gură de Aur folosește des cuvântul 

„osteneală‖ ceea ce ne duce cu gândul la osteneala fiecăruia de a spori zilnic 

numărul metaniilor și al închinăciunilor sau metaniilor mici. Ele, întocmai 

ca o jertfă personală, fac parte din pravila zilnică a bunului creștin, a 

slujitorilor Sfintelor Altare din parohii și a nevoitorilor din Sfintele 

Mânăstiri și Schituri.  

Metaniile ne amintesc de căderea în robia păcatului a protopărinților 

noștri Adam și Eva și, prin ei, întreg neamul omenesc, izbăvit, ridicat prin 

jertfa de pe cruce, îngroparea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. 

Metaniile mari constau în plecarea frunții până la pământ prin 

îngenunchere, și, apoi ridicându-ne, facem semnul Sfintei Cruci, rostind 

rugăciunea inimii: „Doamne Iisus Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-

mă‖. Închinăciunea sau metania mică se face prin aplecarea și atingerea cu 

mâna a pardoselei însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci și rostind cu 

evlavie (străpungere de inimă): „Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui 

Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul‖. 

Este nevoie, spre binele fiecăruia dintre noi, să sporim numărul 

metaniilor și închinăciunilor în fiecare zi. Aceia dintre frățiile voastre care 

din motive de sănătate sau datorită vârstei nu puteți face metanii, puteți 

spori numărul închinăciunilor. Pentru o metanie se fac două închinăciuni. În 

cazul în care nu putem duce mâna dreaptă până aproape de pământ, vom 

duce mâna, adică palma până în dreptul genunchiului. Pentru o metanie 

mare pot fi făcute trei astfel de închinăciuni scurte. Atât metaniile mari cât și 

închinăciunile nu se fac repede sau în grabă pentru că aduc oboseală și 

plictiseală, ci se fac rar cu răbdare și cu evlavie. Începătorii, cât și cei care 

au o anumită vârstă, pot săvârși metaniile mari cu pauză, după zece sau 

douăzeci, cum poate fiecare. Cu toții, după învățătura Sfântului Isaac Sirul, 

facem pauză după treizeci și trei, șaizeci și șapte și o sută de metanii. 

 

Iubiții mei fii duhovnicești, 

 

În cele prezentate, v-am împărtășit câteva învățături ale Bisericii ca 

pe o hrană sufletească, prilej de meditație necesară tuturor la această 

sărbătoare a Învierii. Sper ca, ținând seama de acestea, să putem parcurge cu 

nădejde de moștenire a vieții veșnice și ajutor de la Hristos Domnul, Care 

prin Învierea Sa a biruit moartea, această perioadă de grea încercare, iar 

bucuria Învierii să devină permanent o liniște lăuntrică, o isihia în inima 
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 IDEM, Omilii la Matei, Omilia XVI, XI, în col.  PSB, vol. 23, trad., introd., note și indici 

de pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1994, p. 216. 
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fiecăruia dintre noi. Cu doriri de sănătate și aleasă prețuire, gândindu-ne la 

cei încercați, vă rog cu Sfântul Apostol Pavel: Sprijiniţi pe cei neputincioşi, 

fiţi îndelung-răbdători faţă de toţi. Duhul să nu-l stingeţi. ... ţineţi ce este 

bine; Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului (I Tesaloniceni 5, 14; 19-22).  

 

Vă îmbrățișează cu dragoste părintească în Hristos Iisus, Cel înviat din 

morți, al dumneavoastră părinte duhovnicesc, 

 

 

† NICODIM 

Episcopul Severinului și Strehaiei
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PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU  

IISUS HRISTOS 

2020 
 

† SEBASTIAN 

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, 

 

Clerului şi credincioșilor din ținuturile Oltului și Romanaților 

 

Unde este Dumnezeul nostru?  

Dumnezeu a murit de tot?!... 

 

Preacuvioși și preacucernici părinți, 

Preacuvioase maici și iubiți credincioși, 

 

Iudeea, anii 30. Oamenii își trăiau tihnit viața oferită în dar de 

Dumnezeu, fericiți să-și câștige netulburați pâinea. Doar marșurile unor 

trupe romane, care străbăteau din când în când drumurile prăfuite ale Țării 

Sfinte, trădau lăcomia nepotolită a unora pentru pământuri străine. Pe atunci 

oamenii voiau pământ. Cât mai mult pământ!... 

Domnul Iisus Hristos intră triumfal în Ierusalim. Se auzise de mult 

că are puteri miraculoase! Și-a adunat și o ceată de discipoli. Locuitorii 

Ierusalimului tresar înviorați din amorțeală și, în ființa lor umilită prea tare 

de către romani renaște, pentru o clipă, sentimentul național. Poate că El îi 

va elibera?!... Tot Și-a dovedit El, de atâtea ori, dragostea față de... semeni. 

Câteva ceasuri chiar au „crezut‖ cu toții în El, dar... ce spune Acesta?! 

„Împărăția Mea nu este din lumea aceasta...‖? (In. 18, 36), iar menirea Sa 

este să facă „lucrările Tatălui Său...”? (In. 10, 37) Rumoare! Dezamăgire și 

orgoliu rănit! Cine Se crede El?!... Oferta este clară: rege sau nimic! A ales 

moartea. Și L-au omorât. Sperau ei... de tot.  

După numai trei zile, însă, Hristos a înviat și mulți au crezut în El. 

Și-au dat seama că nu trebuia să-L omoare și „I-au mai dat o șansă‖ – tot ei 

Lui!... Apoi au clădit o lume în care I-au făcut și Lui loc. Ba, o vreme chiar 

au încercat să-I urmeze și poruncile. Curând, însă, egoismul din om a făcut 

iar crize de naționalism, de arivism, de putere, de comoditate și de orgolii de 

tot felul, care s-au soldat cu convulsii sociale, invazii și războaie, marcând 

eșuarea statului de tip creștin. Biserica, victimă și ea vremurilor și ocârmuită 

de oameni-prizonieri acelorași ambiții și slăbiciuni, s-a pulverizat, cu 

timpul, în sute de bisericuțe, fiecare cu pretenția că celelalte L-au omorât 

din nou pe Domnul; eventual... de tot! 
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În fața acestei degringolade generale și lipsiți până și de cel mai 

elementar reper sfânt, lumea se hotărăște să scape iar de Dumnezeu. Și, în 

dorința sa de emancipare, omul inventează Umanismul, Iluminismul, 

Raționalismul, după care ideologiile de tot felul: Materialismul, Marxismul, 

Fascismul, Comunismul, iar mai nou Neomarxismul, pentru că − nu-i așa? − 

vidul lăsat de Dumnezeu trebuia umplut cu ceva!... Așa a ajuns omul singur; 

copil al nimănui. Ca un tânăr plecat de-acasă prea devreme și prea disperat 

să-și făurească viața de capul lui: fără „Tata‖ (Dumnezeu) și fără „mama‖ 

(Biserică). Ba încă, unul dintre rebelii veacului, Nietzsche, chiar Îi proclamă 

oficial moartea lui Dumnezeu!
1
 Și mulți s-au grăbit să-L „înmormânteze” 

din nou. Pentru a câta oară?! Dar, nu... de tot! 

Dornic să demonstreze că se poate descurca și fără El, omul calcă în 

picioare tot ce avea mai sfânt – religie, natură, bun simț −, parvine economic 

și eșuează moral lamentabil. Mutilează ireversibil mediul înconjurător, în 

dorința de a-i forța limitele, și își siluiește violent propria natură umană: își 

omoară preventiv copiii, sub pretextul că sunt prea mulți, sau că nu s-au 

născut (încă); își ucide prea devreme bătrânii, ca să nu mai împovăreze 

sistemul public de pensii sau să ajungă să se chinuiască inutil (eutanasia); își 

procură garderobă dublă, pentru când s-o hotărî dacă e bărbat, femeie sau de 

alt... gen; se „împerechează‖ oricum și la întâmplare, pentru că „dragostea‖ 

e virtute cardinală, nu-i așa?! Ce mai?... Crede că s-a eliberat, în sfârșit, de 

orice „prejudecată‖, dar s-a trezit în brațele ideologiei neomarxiste. Și, ca să 

nu se recunoască rob acesteia, o numește, fudul, „progresism‖!  

În goana lăcomiei de stăpânire, marile puteri s-au întrecut în cursa 

înarmării cu toate armele convenționale posibile. Care poate ucide de cât 

mai multe ori lumea! Numai că, ce să vezi? S-au înarmat... degeaba! Acum 

poligoanele și câmpurile de luptă nu mai sunt „rentabile‖. Într-o lume ultra-

materialistă, conflictele militare ar provoca prea multe pagube... materiale, 

iar materia – vorba aceea – e dumnezeul lor! De ce să mai bombardezi 

lumea, când poți să o cucerești și altfel? Așa s-au inventat... laboratoarele. 

Laboratoarele sunt încăperile acelea unde se fac experimente pentru, 

împotriva și, mai nou pe... oameni. Democrația este un joc și... gata cu 

joaca! Lumea mai trebuie și condusă! și-au zis cei care se cred îndreptățiți să 

zică și să facă orice. Păi ce, oamenii chiar au crezut că pot face orice, 

oricând și oricum? Sunt prea imprevizibili! Și prea mulți! Sunt prea liberi! 

Sunt prea... OAMENI! Așa nu se mai poate...  

Și astfel a fost reinventată și moartea! După ce a fost omorât 

Dumnezeu, acum moartea ne vânează și pe noi. Cu sutele de mii! Au fost 

două războaie mondiale cu arme convenționale, dar acum lumea a 

                         
1
 Filosoful FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) este autorul controversatei teze 

„Dumnezeu a murit!‖ 
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„evoluat‖! Acum războiul este... biologic. Și economic. Nu mai este doar 

despre pământ, ci și despre resurse, despre finanțe, despre putere, despre 

supremație economică... 

 

Anul 2020. Lumea s-a oprit în loc. A murit, parcă! Pe stradă abia 

dacă mai trece câte un om, singur, cu privirea în jos. Unde este „Lumea 

Nouă‖, creată în ciuda și în disprețul chipului și asemănării lui Dumnezeu? 

Unde sunt oamenii? Aceia care L-au omorât până și pe Dumnezeu o dată, și 

încă o dată, și de câte ori au vrut ei, pentru că prea le-a stat în cale? L-au 

omorât o dată fizic, acum 2000 de ani, și apoi L-au tot căsăpit continuu, 

până când s-au „eliberat‖ de El și au ajuns să se creadă ei dumnezei...  

Este Paștele, și unii așteaptă ca Domnul să învieze din nou. Va mai 

învia anul acesta, oare, sau moartea care bântuie acum pe străzi Îl va omorî 

și pe El? „Unde este Dumnezeul vostru?‖ ne întreabă acum necredincioșii. 

„Păi, nu L-ați omorât?! De ce ne întrebați pe noi?!‖ răspundem mirați. „Este 

Paștele și ne gândeam că, poate, va... învia din nou!‖ se prefac ei încurcați. 

„Ne întrebați pentru că acum aveți nevoie de El, sau ca să-L omorâți... 

de tot?”  

Dragii mei, 

Hristos a înviat de fiecare dată când a fost „omorât‖ în istorie, și 

înviază la fiecare Paști, dar se pare că în ultima vreme omul a întrecut orice 

măsură; omul acela în combinezon alb și mascat, care se joacă în laborator 

de-a... dumnezeul. De fapt, Domnul nici n-a murit vreodată, doar că acum a 

început să dea semne că Își pierde răbdarea cu noi. L-am crezut mort de prea 

multe ori și ne-am grăbit să Îi luăm locul. Ne-a tolerat îngăduitor de fiecare 

dată, sperând să înțelegem într-o zi că nu putem reuși fără El. Omul, însă, 

luându-și ca model Răul suprem, pare hotărât, de data aceasta, să nu mai dea 

înapoi nicicum! Se arată extrem de insistent și, între timp, a prins și drag de 

tronul planetei. Dacă ar mai descoperi și secretul nemuririi, pe care Domnul 

l-a ascuns cu grijă în „pomul vieții!...‖ (Fc. 3, 22) Acum este care pe Care 

omoară... de tot! 
Așadar, va mai învia Hristos anul acesta? Într-o lume golită de 

oameni, dar plină de sânge? Cu bisericile zăvorâte și cu armata pe străzi? Cu 

oamenii închiși în casă de frica VIR...usului? Cu pământeni îmbrăcați în 

„cosmonauți‖ și cu monștrii deghizați în semeni de-ai noștri? Cu noi 

îngrijorați de ce-au să-I mai facă aceștia Domnului, dacă va mai îndrăzni să 

învieze și de data asta?... 

Scriptura spune că Dumnezeu este, și atât − „Eu sunt Cel ce sunt‖ 

(Ieș. 3, 14). Apoi, ne încredințează că El, de fapt, nu a murit niciodată, 

pentru că El nici nu poate să moară − „Acelea vor pieri, dar Tu vei rămâne... 

Tu același ești, și anii Tăi nu se vor împuțina‖ (Ps. 101, 27-28). Cât ne 

privește pe noi, trestiile bătute de vântul celor ce iarăși I-au pus gând rău lui 
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Dumnezeu (și... nouă), ne îmbărbătează asigurându-ne: „Niciun păr din 

capul vostru nu va pieri. Întru răbdarea voastră, vă veți dobândi sufletele 

voastre!” (Lc. 21, 18-19).  

 

Hristos a înviat! 

 

 

† SEBASTIAN 

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor 
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A vorbi despre Preasfânta Treime nu este mai puţin dificil decât a 

vorbi despre ființa creată de Preasfânta Treime. În afara lui Dumnezeu și 

alături de Dumnezeu există și altceva decât El, un subiect absolut nou. 

Creaţia lumii nu este un adevăr de ordin filosofic, ci un articol de credinţă. 

Adâncul creaturilor este tot atât de tainic şi cu neputinţă de înţeles cu mintea 

ca şi profunzimea dumnezeiască a apofaticului. Astfel, creaţia din nimic 

dovedeşte tocmai o lucrare a iubirii Preasfintei Triade prin care se produce 

ceva în afara Ei, adică producerea unui subiect absolut nou, neavând început 

nici în firea dumnezeiască şi nici într-o materie oarecare în afara lui 

Dumnezeu.  

Treime, deci, creează lumea în afară de El Însuşi, alături de 

deplinătatea Sa. Acest subiect nou este în mod absolut altul, îndepărtat de El 

în mod infinit, „nu prin loc, ci prin fire‖, cum spune Sfântul Ioan 

Damaschin. Dumnezeu creează și „cheamă la fiinţă cele ce încă nu sunt‖, 

cum spune Sfântul Apostol Pavel.
2
 Creaţia este astfel o lucrare a voinţei 

Preasfintei Triade, nu a firii Lui. „Fiindcă naşterea, afirmă Sfântul Ioan 

Damaschin, este o lucrare a firii şi purcede din însăşi firea lui Dumnezeu, 

trebuie în mod necesar ca ea să fie fără început şi veşnică, altfel Cel Care 

naşte ar suferi o schimbare, ar exista un Dumnezeu anterior şi un 

Dumnezeu posterior; ar mai apărea un Dumnezeu. Cât despre creaţie, ea 

este lucrarea voinţei, deci ea nu este din eternitate cu Dumnezeu. Căci nu 

este cu putinţă ca ceea ce este adus la existenţă din neant să fie co-etern cu 

ceea ce există fără de origine şi dintotdeauna‖.
3
 Ca lucrare a lui Dumnezeu 

Treime, creaţia este supusă schimbării și trecerii de la o stare la alta. Apoi, 

fiind creată din nimic, ea n-are fundament nici în ea însăşi, nici în fiinţa 

dumnezeiască, Dumnezeu nefiind obligat de vreo necesitate să o creeze. 

                         
1
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

2
 Romani 4, 17. 

3
 De fide orthodoxa, I, 8, PG., 94, 813 A. 



37 

Neexistând ceva în fiinţa dumnezeiască care să fie cauza necesară a creării 

lumii, creatura ar putea chiar să nu existe. Aceasta înseamnă că Dumnezeu 

creează lumea printr-un act liber al voinţei Sale, voința Sa fiind singurul 

fundament al fiinţelor create. Prin urmare, chiar atunci când Dumnezeu 

Treime voiește voinţa Sa se și împlineşte. Ei bine, tocmai această înfăptuire 

a voinţei divine este firea creată, cum afirmă Sfântul Grigorie de Nyssa. Ca 

atare, creatura contingentă în însăşi originea sa, datorită voinței lui 

Dumnezeu, a început să existe și să rămână în existență pentru totdeauna. 

Din nefericire, după căderea lui Adam în păcat, moartea şi distrugerea au 

intrat în firea umană fără ca s-o întoarcă în nimicul din care a ieșit, căci 

Dumnezeu rămâne consecvent cu Sine Însuși în veac şi voinţa Lui este de 

neschimbat. Firește, această rămânere în ființă a creaturilor este de bună 

seamă darul iubirii lui Dumnezeu Tatăl, fiind un act liber al voinţei Lui şi nu 

o revărsare a energiilor divine necreate.  

Preasfânta Treime, Care are o voinţă comună şi Care lucrează 

potrivit deciziei gândirii Sale, hotărăște așadar din veșnicie crearea lumii din 

iubire și pentru iubire. Moise, spunând: „Să facem om după chipul şi după 

asemănarea Noastră‖,
4
 a arătat că Persoanele Preasfintei Triade Se sfătuiesc 

mai înainte ca să creeze lumea. Sfatul cel din veci al Preasfintei Treimi este 

un act liber: „Dumnezeu creează prin cugetare şi cugetarea devine lucrare‖, 

cum precizează Sfântul Ioan Damaschin. Fiind atotștiutor și atotvăzător, 

Dumnezeu Treime „vedea toate mai înainte ca ele să existe, închipuindu-le 

în cugetarea Sa şi fiecare fiinţă îşi primeşte într-un anume moment 

existenţa, după a Sa veşnică cugetare-voinţă, care este o predeterminare, un 

chip şi un model‖. În cugetarea volitivă se află ideile divine care sunt raţiuni 

veşnice ale făpturilor, conţinute în „ceea ce este după fiinţă‖, în energiile 

divine. Ideile divine se identifică cu voinţa sau cu voinţele care determină 

modurile felurite după care fiinţele create participă la energiile creatoare. 

Ideile sau modelele sunt „raţiunile care dau fiinţă lucrurilor, prin ele 

Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă determinând şi creând totul‖, cum 

precizează Sfântul Dionisie.
5
 Astfel, Dumnezeu a creat un univers bun, „un 

imn alcătuit în chip minunat de către forţa cea atotputernică‖, după 

cuvântul Sfântului Grigorie de Nyssa.
6
 Evident, ideile-voinţă, pe care 

Sfântul Dionisie le numeşte „modele‖, „predeterminări‖ sau „providenţe‖, 

nu sunt identice cu existenţele create, cu toate că sunt fundamentul tuturor 

celor stabilite de către voinţa divină. În aceste străluciri simple sau energii, 

ideile rămân totuşi despărţite de creaturi, aşa cum voinţa artistului rămâne 

despărţită de lucrarea în care ea se arată. Apoi, ideile divine prestabilesc 

                         
4
 Facere 1, 26. 

5
 De div. nomin., V, 2, P.G., 3, 824 C. 

6
 In Psalmorom inscriptiones, PG., 44, 441 B. Oratio catechetica magna, c. 6, PG., 45, 25 C. 
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pentru creaturi moduri felurite de împărtăşire din energiile divine. Deci, 

creaturile sunt mişcate de iubirea divină şi fiecare răspunde acestei iubiri 

după măsura firii sale. Din poziția în care se află „fiecare ceată a orânduirii 

ierarhice se înalţă conform propriei sale analogii spre conlucrarea cu 

Dumnezeu, împlinind prin har şi prin virtutea dată de Dumnezeu ceea ce 

Dumnezeu are prin fire şi din abundenţă‖, zice Sfântul Dionisie.
7
 Datorită 

acestui fapt, toate creaturile sunt chemate din iubire negrăită la comuniunea 

desăvârşită în iubire cu Dumnezeu Treime și cu toată creația, conlucrând 

sinergetic cu voinţele-idei divine. Din acest unghi de vedere, creația are 

vocația comuniunii ei în iubire cu Dumnezeu Treime și cu toată creația. Fără 

îndoială, în starea paradisiacă Adam și Eva nu atinseseră desăvârşirea și 

deplinătatea unirii în iubire cu Preasfânta Treime spre a împlini pe deplin 

ideea-voinţă a lui Dumnezeu. Precizarea Sfântului Maxim cum că ființele îşi 

au scopul în afară de ele însele dovedește clar că ele sunt în neîncetată 

mişcare. În acest context, limitarea şi mişcarea creaturilor fac loc formelor 

spaţiului şi timpului. Desigur, Creatorul făpturilor este în afară de timp şi 

spaţiu, mișcarea pentru El este numai în raport cu firea creată, căreia îi 

împărtășește iubirea ce le face să tindă neîncetat către El. Pe de o parte, 

Iubitorul de oameni atrage spre Sine toată făptura, „voind ca să fie voit şi 

iubind ca să fie iubit‖,
8
 iar pe de altă parte, rațiunile tuturor creaturilor sunt 

conţinute în Rațiunea ipostatică, care este primul principiu şi ţinta ultimă a 

tuturor celor create. Logosul este descoperirea voinţei divine, căci prin El, 

Tatăl a creat toate lucrurile în Sfântul Duh. Deci, Cuvântul Tatălui, ca 

principiu cauzal şi ţintă a tuturor fiinţelor, este centrul divin din care pornesc 

razele creatoare, logoii particulari ai făpturilor. Spre Dumnezeu Treime se 

întorc ființele create ca spre ţinta lor ultimă, având trebuință de unirea cu El 

în iubire. Aceasta înseamnă că Dumnezeu Iubire, arătându-Se prin ideile-

voinţe creatoare, poate fi cunoscut prin contemplarea creației și prin 

mijlocirea făpturilor. El poate fi cunoscut totodată, dar într-un mod 

nemijlocit, în contemplarea tainică, în energiile Sale necreate, care sunt 

strălucirea feţei Sale. Mântuitorul Hristos, fiind chipul ființei Tatălui, S-a 

arătat în dumnezeirea Sa Sfinților Apostoli Petru, Iacob și Ioan pe Muntele 

Taborului. El Se arată de asemenea și sfinților care și-au purificat sufletele 

ca să ajungă la comuniunea cu Dumnezeu Treime în iubire. Astfel iubitorii 

de Dumnezeu, după ce au părăsit totul din lumea aceasta, primesc 

cunoaşterea desăvârşită a celor create, ridicându-se la vederea lui Dumnezeu 

prin unirea cu El în iubire. Ei cunosc în acelaşi timp întreg domeniul fiinţei 

în raţiunile Sale primordiale, care sunt ideile-voinţe ale lui Dumnezeu, 

conţinute în energiile Sale simple. 

                         
7
 De coel. Hier., III, 3, PG., 3, 168. 

8
 Ambigua, PG., 91, 1260 C. 
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Creaţia este, așadar, lucrarea comună a Preasfintei Treimi, Cele Trei 

Persoane fiind cauza fiinţei create în mod diferit, dar unit. Vorbind despre 

facerea îngerilor, Sfântul Vasile cel Mare susține că: „în creaţie se are în 

vedere cauza cea dintâi a tot ce a fost creat, care este Tatăl; cauza 

lucrătoare, care este Fiul; cauza care duce la desăvârşire, care este Duhul; 

astfel, prin voinţa Tatălui sunt duhurile cereşti, prin lucrarea Fiului ele 

ajung la existenţă, iar prin prezenţa Duhului ele sunt desăvârşite‖.
9
 Fiind 

vorba de iconomia Logosului și a Paracletului, Care lucrează şi Care 

desăvârşesc, făpturile primesc ființa bună, adică însuşirea de a fi, potrivit 

binelui.
10

 Deci, lumea a fost creată cu o dinamică permanentă care s-o ducă 

la scopul ultim, comuniunea desăvârșită în iubire cu Preasfânta Treime. 

Această țintă este de mai înainte hotărâtă în ideile-voinţe care-și au centrul 

în Logosul Tatălui, Cel Care aduce toate în Duhul Sfânt la unirea în iubire 

cu Dumnezeu Treime.
11

 

Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a creat cerul şi pământul la 

începutul timpului. „Începutul timpului nu-i încă timpul şi nici măcar o 

parte mică din timp‖, zice Sfântul Vasile.
12

 Dumnezeu a creat lumea prin 

propria voinţă dumnezeiască „la început‖ ceea ce înseamnă că „lucrarea Sa 

se arată deodată şi în afară de timp‖. În felul acesta, mişcarea, schimbarea 

proprie făpturii, după Sfântul Maxim, este cea care a dat naştere timpului, 

formă a fiinţei sensibile. Această formă de existenţă creată, în afară de timp, 

este veacul, despre care Sfântul Maxim spune că este timpul măsurat prin 

mişcare.
13

 Datorită acestui fapt, creația inteligibilă nu este veşnică, dar îşi 

are începutul „în veac‖. Ea trece de la nefiinţă la fiinţă, rămânând însă fără 

                         
9
 Despre Duhul Sfânt, XVI, 38, PG., 32, 136 AB. 

10
 Lossky spune că determinările veşnice ale „Sfatului dumnezeiesc‖, ideile dumnezeieşti, 

nu corespund în niciun fel firii lucrurilor, aşa cum se prezintă ele pentru speculaţia zisă 

naturală a lui Aristotel sau a filozofilor, care nu cunoaşte decât firea căzută. În acest sens, 

„firea curată‖, despre care vorbesc catolicii, este o  speculație filosofică care nu corespunde 

nici stării iniţiale a creaţiei, nici stării sale actuale, care este „contra firii‖, nici cu starea 

îndumnezeită proprie veacului viitor. Deci nu există o fire curată, căreia să i se adauge 

vreun dar supranatural, și nici nu există o stare normală, harul fiind cuprins în însuşi actul 

creator (VLADIMIR LOSSKY, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, p. 87).   
11

 Trebuie precizat faptul că nu există „fericire naturală‖, cum susțin catolicii, dacă făptura 

nu poate avea alt scop decât îndumnezeirea. Orice deosebiri între starea care le era datorată 

făpturilor primare după firea lor şi starea pe care le-o dăruia participarea mereu crescândă la 

energiile dumnezeieşti nu sunt decât închipuiri. Este adevărat că acestea tind să despartă în 

momente distincte o realitate indivizibilă, care apare în acelaşi timp: fiinţele create 

înzestrate cu facultatea de a se asemăna cu Dumnezeu, pentru că aceasta este destinaţia lor 

(LOSSKY, op. cit. p. 89). 
12

 In Hexaemeron, I, 6, PG., 29, 16 C. 
13

 Ambigua, PG., 91, 1164 BC. 
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schimbare și supusă unui fel de existenţă în afară de timp.
14

 În virtutea 

acestui fapt, „nimic din trup – nici forma, nici dimensiunea, nici volumul, 

nici greutatea, nici culoarea, nici celelalte însuşiri luate în ele însele nu sunt 

trupul, ci numai realităţi gândite, deși structurarea lor devine trup‖, spune 

Sfântul Grigorie de Nyssa.
15

 În această transformare se vede clar autoritatea 

lui Dumnezeu Treime, Care prin poruncile divine determină materia să 

producă fiinţe felurite, El creând în schimb lumea duhurilor îngereşti „în 

tăcere‖. Apoi, cât privește creaţia omului, care nu este efectul unei porunci 

date pământului ca pentru restul fiinţelor vii, Dumnezeu are cu totul altă 

abordare, El Se sfătuiește în Sine: „Să facem om după chipul şi după 

asemănarea Noastră‖.
16

 Cum constatăm, Preasfânta Treime, prin poruncile 

Sale, împarte lumea şi-i organizează părţile, cu toate că nici îngerii și nici 

oamenii nu sunt părți, ci ființe personale. Dar, față de îngeri, oamenii sunt 

                         
14

 Este de subliniat faptul că veacul este în afara timpului, dar, având un început ca şi 

timpul, se măsoară împreună cu el. Sfântul Vasile cel Mare spune că numai veşnicia 

dumnezeiască nu poate fi măsurată şi aceasta atât în raport cu timpul, cât şi în raport cu 

veacul. Dumnezeu a creat lumea îngerilor în această condiţie din afară de timp, de aceea, ei 

nu pot să mai cadă în păcat. Astfel comuniunea îngerilor buni cu Dumnezeu este 

neschimbătoare, pe când duşmănia dracilor este veşnică împotriva lui Dumnezeu, ambele 

stări fiind produse într-o clipă, chiar în momentul creaţiei lor, pentru vecii vecilor. 
15

 SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, în De anima et resurrectione, PG., 46, 124 C, 

susține că această teorie dinamică cu privire la materie ne dă posibilitatea să înţelegem 

varietatea corpurilor categorisite după materialitatea lor. Această stare ne dă să înțelegem 

care a fost schimbarea survenită după păcat în natura primordială, ca şi în învierea 

trupurilor. În acest context, elementele materiale trec dintr-un trup în altul, încât universul 

nu este decât un singur trup, cum precizează Sfântul Grigorie de Nyssa. Ele există unele în 

altele, menţinându-se unele pe altele în mod tacit, puterea divină făcând să treacă necontenit 

elementele pământeşti unele în altele pentru a le aduce din nou către punctul de plecare. 

Deci, în această revoluţie nimic nu se micşorează, nici nu se măreşte, ci întregul rămâne în 

limitele sale de la început, afirmă Sfântul Grigorie. Evident, nimic dintr-ale trupului nu se 

pierde, ci este păzit „ca de o strajă‖ de puterea cugetătoare a sufletului care-l însemnează cu 

pecetea sa. Tocmai acest lucru ne încredințează că sufletul îşi cunoaşte efectiv trupul, chiar 

dacă elementele lui sunt risipite în spațiu. Sufletul, chiar în starea muritoare, după păcat, 

păstrează legătura cu elementele trupului său, pe care le va recunoaște la a doua venire a 

Domnului, când toate trupurile vor învia. Atunci trupurile vor fi duhovnicești, cu totul 

deosebite de cele din lumea aceasta. Acestea sunt adevăratele trupuri dezbrăcate de 

„veşmintele de piele‖ cu care a fost îmbrăcat Adam și Eva de Dumnezeu, după cădere. 

Această învățătură a Sfinților Părinți este eminamente soteriologică, lipsită de orice tendință 

filozofică sau scolastică. Este totuși adevărat că uneori și Părinții au folosit elemente de 

gnoză creştină, ca la Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Maxim sau în Capitolele fizice şi 

teologice ale Sfântului Grigorie Palama, aceste reflecții însă sunt întotdeauna supuse 

gândirii duhovnicești a comuniunii în iubire a oamenilor cu Dumnezeu Treime, fără să ia 

vreodată trăsăturile unui sistem.  
16

 Facere 1, 26. 
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așezați la hotarul dintre lumea inteligibilă şi cea sensibilă.
17

 Această 

chemare a omului de a aduna în sine toată fiinţa creată are ca scop 

comuniunea lui în iubire desăvârşită cu Dumnezeu Treime, conferind astfel 

întregii creaţii posibilitatea de transfigurare.
18

 Deci, omul nu este o fiinţă 

izolată de restul creaţiei ci, prin însăşi firea sa, este legat de ansamblul lumii, 

cum spune Sfântul Apostol Pavel.
19

 Având aceste precizări biblice, Sfinții 

                         
17

 După SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL (Ambigua, PG., 91, 1305) procesul 

creaţiei cuprinde cinci diviziuni care fac loc sferelor concentrice ale fiinţei în centrul cărora 

se găseşte omul, care în mod virtual le cuprinde într-însul pe toate. Înainte de toate, trebuie 

să distingem fiinţa necreată şi firea creată, pe Dumnezeu şi totalitatea făpturilor. Natura 

creată se împarte apoi în lumea inteligibilă şi lumea sensibilă. În universul sensibil, cerul 

este despărţit de pământ. Din toată suprafaţa pământului este despărţit Raiul, locul 

sălăşluirii omului. În sfârşit, omul se împarte în două genuri, masculin şi feminin, împărţire 

care se va actualiza definitiv după păcat, în firea căzută. Această împărţire a fost făcută de 

Dumnezeu care a prevăzut păcatul, cum afirmă Sfântul Grigorie de Nyssa. „Fiinţa care a 

început printr-o schimbare păstrează afinitatea pentru schimbare. De aceea, Cel Care, după 

cuvântul Scripturii, vede toate lucrurile înainte de naşterea lor, scrutând cu privirea sau mai 

curând văzând de mai înainte prin forţa cunoaşterii Sale premergătoare de ce parte va 

înclina mişcarea alegerii libere şi neatârnate a omului, din clipa când a văzut ce se va 

întâmpla, adaugă chipului împărţirea în bărbat şi femeie, împărţire care nu are nicio 

legătură cu Arhetipul dumnezeiesc, dar care, cum s-a spus, se înrudeşte cu natura 

iraţională‖ (De hominis opificio, XVI, PG., 44, 181-185) Lossky subliniază că „aici orice 

gândire teologică devine confuză şi nu mai poate fi limpede exprimată; se suprapun două 

planuri – cel al creaţiei şi cel al căderii – şi nu putem concepe pe primul altfel decât în 

chipurile proprii celui de-al doilea, adică prin sexualitate, aşa cum aceasta s-a realizat în 

natura căzută. Adevăratul sens al acestei ultime împărţiri tainice va putea fi întrevăzut acolo 

unde sexul va fi depăşit într-o nouă plinătate – în mariologie, ecleziologie, ca şi în Sfânta 

Taină a căsătoriei sau în „calea îngerească‖ a monahismului. Ca şi aceasta din urmă, şi 

celelalte împărţiri ale cosmosului au dobândit, ca urmare a păcatului, un caracter de 

limitare, de separare, de divizare‖ (VLADIMIR LOSSKY, Teologia mistică a Bisericii de 

Răsărit, p. 90). 
18

 SFÂNTUL MAXIM prezintă cele cinci medieri necesare omului pentru a reuni în sine 

întreaga creație. Trebuia, mai întâi, să desfiinţeze în propria lui natură împărţirea în două 

sexe, printr-o viaţă fără de patimă. Apoi, trebuia să reunească Raiul cu restul pământului, 
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ar mai fi rămas omului decât să se dăruiască în întregime Lui, într-un elan de dragoste, 

redându-i universul întreg unit în fiinţa omenească. Atunci Dumnezeu Însuşi S-ar fi dăruit 

la rândul Său omului, care ar fi avut în virtutea acestui dar, adică prin har, tot ceea ce 

Dumnezeu posedă prin firea Sa (Ambigua, PG., 91, 1308). În felul acesta, s-ar fi îndeplinit 

îndumnezeirea omului şi a întregii lumi create. Această sarcină prescrisă omului nefiind 

împlinită de Adam, o putem întrezări prin lucrarea lui Hristos, al doilea Adam. 
19

 Romani 8, 18-22. 
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Părinți mărturisesc că toată făptura aşteaptă slava viitoare care trebuie să se 

descopere în fiii lui Dumnezeu. Ei au trăit experiența îndumnezeirii, 

„înflăcărându-se de dragoste pentru întreaga făptură, pentru oameni, 

pentru păsări, pentru animale, pentru draci, pentru toate făpturile. Cel care 

are această inimă nu va putea să-şi amintească sau să vadă o făptură fără 

ca ochii să nu i se umple de lacrimi din pricina milei nesfârşite care îi 

cuprinde inima. Şi inima se înmoaie şi nu mai poate să rabde, dacă vede 

sau aude de la alţii de vreo suferinţă, fie chiar o mică durere făcută unei 

făpturi. De aceea, un asemenea om nu încetează să se roage şi pentru 

dobitoace, pentru duşmanii Adevărului, pentru cei care îi fac rău, ca ei să 

fie păstraţi şi curăţiţi. El se roagă chiar şi pentru târâtoare, mişcat de o 

milă nesfârşită care se trezeşte în inima celor care se aseamănă cu 

Dumnezeu‖, zice Sfântul Isaac Sirul. Prin urmare, omul ca să ajungă la 

comuniunea în iubire cu Preasfânta Treime reunește în iubirea sa cosmosul 

dezbinat prin păcat, ca în cele din urmă și acesta să fie transfigurat prin har. 

Așa se face că prin Trupul tainic al Domnului universul creat şi mărginit va 

purta un trup nou, având o plinătate necreată şi nemărginită pe care lumea 

nu o poate cuprinde. Deci, Sfântul Duh, în Biserică, lucrează prin energiile 

necreate, prin care fiinţele create sunt chemate să se unească în iubire cu 

Dumnezeu Treime, ca după sfârşitul veacurilor să intre în Împărăția veşnică 

a iubirii Tatălui. Astfel, lumea, creată din nimic îşi găseşte împlinirea în 

Trupul tainic al Domnului, unde făptura dobândeşte un temei de neclintit în 

iubire, împlinindu-şi totodată vocaţia sa de creatură iubită a Tatălui. 

În Vechiul și Noul Testament, iubirea Preasfintei Treimi este 

afirmată cu tărie, atât în actul creației, cât și în iconomia mântuirii realizată 

prin Jertfa și Învierea Fiului lui Dumnezeu înomenit. Părinții Bisericii au 

abordat această învățătură precizând drumul istoric al Revelației, arătând că 

moartea și Învierea Mântuitorului Hristos acționează ca un catalizator cu 

puterea iubirii asupra întregii creații, de la îngeri la oameni până la creaturile 

iraționale. Tocmai pentru că Duhul Domnului a lucrat în firea umană a 

Mântuitorului Hristos într-un mod definitiv, înnoind totul și împlinind 

Revelația, Scriptura însăși trebuie citită din nou în Trupul tainic al 

Domnului. În acest context, cuvântul crucii și propovăduirea Domnului 

Hristos Cel răstignit și înviat sunt un scandal pentru cei care n-au primit 

harul și dragostea Domnului. Indiscutabil, Mântuitorul, în atare caz, este și 

rămâne iubirea și puterea lui Dumnezeu Tatăl, făcând cunoscută 

înțelepciunea și dragostea Lui la toate făpturile.
20

 Toate aceste lucruri, citite 

în lumina iubirii Preasfintei Treimi și a lucrării Mântuitorului Hristos, fac ca 

Scripturile vechi să pună în lumină termenii și imaginile, contextul în care 

apostolii și, apoi, Părinții au dobândit un sens în tot ceea ce s-a întâmplat în 
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zilele acelea, și prin care l-au explicat și l-au predicat pe Cel Ce este 

mântuirea noastră, îndreptățind astfel în Duhul Sfânt proclamația potrivit 

căreia Domnul a murit din dragoste pentru noi și a înviat după Scripturi. 

Evident, Unitate și Treime rămân temelia credinței și iubirii noastre, cum 

afirmă Sfântul Chiril al Alexandriei: „dacă cineva ar cuteza să dea un nume 

[lui Dumnezeu] dintre cele ce sunt la noi oamenii, mai curând ar trebui să I 

se spună numele şi să fie El chemat «Cel Unul» şi «Cel Bun». Pentru că 

primul din acestea două arată simplitatea Sa şi pentru aceasta arată 

stăpânirea şi puterea Sa ce porneşte de la El, Cel Care nu are lipsă de 

nimic. Căci Dumnezeu nu are nevoie de nimic, nici de părţi, nici de fiinţă, 

nici de puteri, nici de energii, ci El este cauza tuturor acestora; El 

înfăţişează şi reprezintă «Binele», căci din Dânsul se trage tot ceea ce este 

bine şi bun, deoarece celelalte «bunătăți şi bunuri» imită, după putinţa lor, 

trebuie să spunem, particularitatea şi Persoana Sa, şi prin El se menţin şi se 

păstrează, ca atare, ca «bine»‖.
21

 Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful preciza 

înaintea Sfântului Chiril că Dumnezeu Cel Unul nu este numai nenumit cu 

vreun nume pozitiv,
22

 dar nici nu poate fi exprimată sau definită natura lui 

inefabilă.
23

 Așa că Dumnezeu trebuie numit „Cel Unul‖ sau „Cel Bun‖, nu 

spunând ce este Dumnezeu în Sine, ci arătând numai că Dumnezeu este 

Unul singur şi Cauza oricărui bine. Când Dumnezeu S-a descoperit lui 

Moise pe Sinai, profetul a aflat că Dumnezeu S-a numit pe Sine: „Eu sunt 

Cel Ce sunt‖.
24

 Textul ebraic redă prin patru consoane această expresie: 

Yhwh. Pentru că iniţial alfabetul ebraic nu era vocalizat, cele patru consoane 

nu erau însoţite de vocale şi, de aceea, citirea corectă a numelui divin 

reprezenta o dificultate. Pentru Sfântul Vasile cel Mare taina literelor 

ebraice, care formau tetragrama sacră, exprimă tocmai transcendenţa şi 

inefabilitatea lui Dumnezeu: „evreii de mult exprimau prin anumite semne 

numele cel de negrăit al lui Dumnezeu şi prin această faptă arătau că 
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Dumnezeu este mai presus de orice cuvânt‖.
25

 Dacă în general numele unei 

existenţe defineşte însăşi existenţa respectivă, în ceea ce Îl priveşte pe 

Dumnezeu, Numele Său este tocmai expresia apofatismului divin.
26

 Așadar, 

Dumnezeul Unic și întreit în Persoane, despre Care vorbesc Scripturile 

revelate prin Duhul Sfânt,
27

 este distinct prin natură de creaţia Sa.
28

 

Și Origen consideră că Dumnezeu Treime poate fi numit după 

lucrările Sale, zicând: „La Dumnezeu, însă, Care este neschimbător şi 

rămâne mereu Acelaşi, iar numele este oarecum unul şi acelaşi, întâlnim în 

Cartea Ieşirii un singur nume: «Eu sunt Cel Ce sunt»,
29

 sau cam aşa ceva. 

Deoarece, privitor la Dumnezeu, toţi presupunem câte ceva ori de câte ori 

ne gândim la Dânsul, dar nu toţi la ceea ce este El într-adevăr (căci puţini, 

dacă putem spune aşa, şi mai puţini, între cei puţini, înţeleg sfinţenia Sa în 

toate), de aceea, pe bună dreptate, ni se propovăduieşte că ideea pe care 

ne-o facem despre Dumnezeu e cuviincioasă dacă vedem în El sfinţenia 

Creatorului, a Purtătorului de grijă, a Celui Ce judecă, a Celui Ce alege 

sau părăseşte, primeşte sau respinge, răsplăteşte după merite ori pedepseşte 

pe fiecare după cum i se cuvine. Căci prin acestea şi prin alte note 

asemănătoare se exprimă, ca să zic aşa, însuşirile deosebite ale lui 

Dumnezeu, acestea cred că înseamnă, după Scriptură, numele lui 

Dumnezeu‖.
30

 Origen mai afirmă unicitatea şi neschimbabilitatea lui 

Dumnezeu și când precizează că Biblia Îi acordă lui Dumnezeu un singur 

nume, cel de „Eu sunt Cel Ce sunt‖, chiar dacă în Scriptură întâlnim şi alte 

nume ale lui Dumnezeu, pentru a arăta că tetragrama divină arată numele 

fundamental al lui Dumnezeu.  

Toate aceste mărturii scot în evidență că Vechiul Testament este ca o 

procesiune liturgică în comuniune de iubire a oamenilor cu Dumnezeu 
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Treime.
31

 În această comuniune Preasfânta Treime Îşi conduce poporul în 

pământul făgăduinţei, unde curge haric „laptele şi mierea iubirii lui 

Dumnezeu‖.
32

 Referindu-se la această mișcare în comuniune de iubire dintre 

oameni și Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel spunea că: „Legea ne-a fost 

călăuză spre Hristos‖.
33

 Ca atare, finalitatea comuniunii în iubire se 

împlinește printr-un proces moral din partea lui Israel, iar procesiunea era 

orientată spre Mesia Hristos: „căci sfârşitul Legii este Hristos‖.
34

 Sfântul 

Grigorie de Nyssa, cel care comentează cartea Ieșirea, va asemăna călătoria 

lui Israel din Egipt spre Canaan cu aceea a unui urcuş epectatic de la viaţa 

păcătoasă la culmile desăvârşirii duhovniceşti. „Deci dacă s-a arătat 

neputinţa de a împlini întocmai minunile acelor fericiţi bărbaţi (Moise, 

Aaron, Finees) în partea materială a vieţii lor, spune Sfântul Ierarh, 

urmează că trebuie să luăm din cele întâmplate în însuşirea lor istorică 

numai ceea ce e de folos spre o învăţătură morală. Prin acestea le vine 

celor ce se nevoiesc pentru virtute un ajutor spre o astfel de viaţă‖.
35

 Reiese 

din cele spuse de Sfântul Ierarh că înaintarea în iubire mistică în Mântuitorul 

Hristos cu ajutorul harului Duhului Sfânt implică o viaţă virtuoasă marcată 

de iubire și de dăruire totală lui Dumnezeu și semenilor în Trupul tainic al 

Domnului.
36

 Apoi, cugetarea teologică a Sfinților Părinții, dincolo de orice 

motivație apologetică, reiese dintr-o trăire profundă a iubirii lui Dumnezeu 

Treime, experiență ce se dorește a fi împărtășită tuturor oamenilor și întregii 

creații. Ca atare, formularea acestei experiențe în iubire, vie și de negrăit, 

corespunde tainei chipului prin care suntem chemați să facem parte din 

Trupul tainic al Celui Ce este după Chipul lui Dumnezeu Tatăl.
37

 Așadar, 

„întrebările Sfinților Părinți cu privire la Dumnezeu, la transcendența Sa, 
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la natura harului treimic, la atributele-energii, comportă un aspect 

existențial, și nu speculativ‖.
38

 

 

Dumnezeu Iubire imprimă iubirea Sa în om, iar omul poartă în 

sine rațiunile divine ale iubirii 

Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul 

Său. În chipul lui Dumnezeu este imprimată, pe lângă alte calități, iubirea 

divină și felul omului de a iubi pe Dumnezeu. O a doua caracteristică a 

acestei pecetluiri este legată esențial de prima, pe care o găsim în chipul 

omului. Când Moise vorbește despre creația Evei el subliniază faptul că 

Adam era singur, drept care i-a făcut un ajutor. Deci, Dumnezeu vrând să-i 

pună alături un ajutor, mai întâi a constatat că între toate creaturile niciuna 

nu poate să fie pentru om ajutorul de care el are nevoie. Deși Adam a dat 

nume tuturor animalelor câmpului și tuturor păsărilor, integrându-le astfel în 

mediul său de viață, n-a găsit printre acestea niciuna apropiată sufletului 

său, pe care s-o iubească și s-o considere că face parte din viața sa. 

Dumnezeu, atunci, dintr-o coastă a omului, a făcut pe Eva, femeia, în care 

Adam a și descoperit ajutorul de care avea nevoie: „Iată în sfârșit aceea 

care este os din oasele mele și carne din carnea mea!‖.
39

 Descrierea lui 

Moise se termină cu o profeție referitoare la Adam: „De aceea va lăsa omul 

pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de femeia sa, și se vor face un singur 

trup‖.
40

  

Sunt două aspecte importante de subliniat în această 

prezentare: iubirea este ceva înrădăcinat în însăși natura omului. Adam, 

găsind iubirea în ființa iubită, „lasă pe tatăl său și pe mama sa‖. Aceste 

două laturi ale iubirii reprezintă împreună totalitatea umanității care duce la 

„un singur trup‖, atât din punct de vedere biologic, familial, cât și 

duhovnicesc, Trupul tainic al Domnului. Iubirea dintre Adam și Eva, ca 

legătură unică și definitivă dintre un bărbat și o femeie, are ca rațiune 

împlinirea vocației supreme a omului pe pământ.
41

 Această unire nu este pe 

prim plan în viața omului, căci așa cum precizează Sfântul Apostol Pavel, 

vocația supremă a omului, atât a bărbatului, cât și a femeii, este unirea cu 

Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta înseamnă că nicio unire de alt fel nu 

poate să înlocuiască scopul superior mântuirii în și prin Trupul tainic al 

Domnului. Prin urmare, iubirea divină a imprimat chipul lui Dumnezeu din 
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om, măsura iubirii umane devenind izvorul de viață dătător în Biserică și în 

căsătorie. Acest fapt marchează legătura strânsă între iubirea din Biserică și 

căsătoria unică consemnată numai în Sfânta Scriptură,
42

 cum subliniază 

Sfântul Apostol Pavel. 

În virtutea acestei alcătuiri a omului după chipul lui Dumnezeu, 

înțelegem cum prezența și lucrarea Preasfintei Treimi este legată de 

comuniunea de iubire cu oamenii și cu întreaga făptură. Aceasta ne arată că, 

crearea lumii din nimic de către Preasfânta Treime este începutul 

manifestării iubirii iconomice a Creatorului. Dumnezeu Treime ca Realitate 

Absolută şi Personală Își descoperă iubirea și puterea Sa în lucrările Sale. 

Revelarea Lui prin intermediul actului creator are ca țintă omul persoană, 

căruia I se descoperă în revelarea Sa. Astfel, descoperirea Sa manifestată în 

actul creaţional are ca destinaţie omul, ca fiinţă personală, creată de 

Dumnezeu după chipul Său. Pentru a fi vrednic de această relație, şi deci în 

stare de a primi descoperirea lui Dumnezeu, omul este înzestrat de 

Dumnezeu cu chipul Său. De aici deducem că lumea a fost creată pentru om 

şi nu invers, că lumea a fost făcută pentru a fi umanizată, iar nu ca omul să 

fie asimilat naturii.
43

 Deci, întrucât lumea este opera Preasfintei Treimi, 

existenţa nu aparţine acesteia, ci i-a fost dată din iubire și pentru a răspunde 

iubirii divine.
44

 Altfel spus, lumea nu îşi are cauza în ea însăşi, ea nu îşi este 

autosuficientă, ci depinde de Dumnezeu atât în ceea priveşte originea ei, cât 

şi în ceea ce priveşte susţinerea şi menţinerea ei în existenţă  și comuniune 

de iubire cu Dumnezeu. Când Scriptura spune că Dumnezeu: „a făcut cerul 

şi pământul‖,
45

 adeverește că lumea depinde de actul creator al lui 

Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ea nu este din veşnicie, ci are un început al 

existenţei sale în voința, lucrarea și iubirea Preasfintei Treimi. Sfântul 

Apostol Pavel, vorbind despre „facerea lumii‖,
46

 spune că toate s-au 

întemeiat prin Cuvântul lui Dumnezeu, „din nimic‖.
47

 Deci, după fericitul 

Pavel, Domnul a întemeiat pământul dintru început și cerurile sunt lucrul 

mâinilor Lui.
48

 În felul acesta, creaţia depinde de Preasfânta Treime întru 

totul: ca existență, ca susţinerea şi menţinerea ei în existenţă. Și Sfântul 
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 Romani 1, 20. 
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 Evrei 11, 3. 
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Tale‖ (Evrei 1, 10). 
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Apostol Petru afirmă: „Iar cerurile de acum sunt ţinute prin acelaşi cuvânt 

şi păstrate pentru focul din ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor 

necredincioşi‖.
49

 După cum vedem, Sfântul Apostol arată că Dumnezeu, 

după ce a creat lumea, nu rămâne indiferent faţă de ea, ci o poartă în 

comuniune de iubire cu El, îi poartă de grijă în mod permanent, astfel încât 

lucrurile create să fie păstrate în forma lor originală şi să-şi atingă scopul 

pentru care au fost create.
50

 Sfântul Irineu de Lyon, răspunzând gnosticilor 

care negau bunătatea creației, susținea că Dumnezeu Tatăl continuă lucrarea 

Sa iubitoare prin Fiul înomenit în Duhul Sfânt. Acest timp al providenței 

este „încadrat‖ între momentul de început al creației și momentul judecății 

finale.
51

 Prin urmare, în viziunea Sfântului Irineu, iubirea și purtarea de grijă 

sunt legate de comuniunea continuă a Preasfintei Treimi cu oamenii și cu 

creația, lucrări care depășesc orice formă de gândire platonică. 

Preasfânta Treime creează deci lumea din iubire şi aceasta continuă 

să existe pentru că Dumnezeu o iubește și doreşte acest lucru. Dacă 

Dumnezeu Și-ar retrage energiile Sale necreate, prin care El este prezent în 

creaţie în mod personal, atunci întreaga făptură s-ar întoarce în nimicul din 

care a fost făcută.
52

 Acest lucru arată că existența lumii ca natură dinamică, 

adică realitate în afara Preasfintei Treimi, pentru Care ea constituie obiect al 

iubirii și al providenței, urmându-și propriul curs de creștere și dezvoltare 

evolutivă, implică posibilitatea unei cercetări obiective a cosmosului. Nu 

înseamnă însă că firea creată este autonomă ontologic,
53

 ci ea a fost creată 

pentru ca să intre în comuniune de iubire cu Dumnezeu, Cel Ce este nu doar 

primul mișcător și scopul creației, ci și supremul sens al existenței sale.
54
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 JOHN MEYENDORFF, Teologia bizantină, traducere de Alexandru Stan, Ed. IBMBOR, 

București, 1996, p. 180. 
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 Sfinţii Părinţi, pe baza Revelaţiei biblice, au respins concepţiile păgâne, cu caracter 

dualist sau panteist, privitoare la relaţia dintre Dumnezeu şi creaţie. Este semnificativ faptul 

că Sfântul Apostol Pavel, căruia i-a fost încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur 

(Galateni 2, 7), în predica sa din Areopag, vorbind despre timpurile filosofilor când 

concepţiile lor cosmogonice erau la modă, foloseşte expresia „veacurile neştiinţei‖ (Faptele 

Apostolilor 17, 30) tocmai pentru a arăta că de fapt aceştia nu ştiau nimic adevărat despre 
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Pentru Clement Alexandrinul există o relație strânsă de iubire între Creator 

și creația Sa. Folosindu-se de metoda alegorică, Clement va pune în relaţie 

creaţia cu cele zece porunci ale Decalogului, ca esenţă a Legii lui Moise. 

„Să ne fie nouă pildă Decalogul spre lămurirea gnostică, spune dascălul 

alexandrin. Socot că este de prisos acum să mai spun că numărul zece este 

număr sfânt. Dacă plăcile cele scrise sunt «lucrul lui Dumnezeu»,
55

 atunci 

se va afla că ele arată creaţia naturii. Prin degetul lui Dumnezeu se înţelege 

puterea lui Dumnezeu prin care s-a săvârşit crearea cerului şi a 

pământului, simbolizate prin cele două plăci ale Decalogului. Că scrisul lui 

Dumnezeu şi forma literelor înscrise pe plăci sunt simboluri ale creaţiei 

lumii. Decalogul ca imagine a cerului cuprinde: soarele şi luna, stelele, 

norii, lumina, vântul, apa, aerul, întunericul, focul. Acesta este Decalogul 

natural al cerului. Iar ca imagine a pământului, Decalogul cuprinde: 

oamenii, dobitoacele, târâtoarele, fiarele, dintre vietăţile din apă: peştii şi 

chiții, dintre păsări: păsările care se hrănesc cu carne şi păsările care se 

hrănesc cu verdeţuri, iar dintre arbori: pomii roditori şi cei neroditori. 

Acesta este decalogul natural al pământului‖.
56

 Firește, raportul dintre 

Cuvântul Tatălui ca Nomos şi creaţia Sa are la bază faptul că Logosul 

cuprinde și transmite în Duhul Sfânt normele de rânduială morală și juridică 

a lumii ca prezență și lucrare duhovnicească a Sa, pe care le-a pus în firea 

umană și în cosmos și le-a redescoperit oamenilor pentru mântuire. De aici 

se vede lămurit cum creaţia este în comuniune de iubire cu Preasfânta 

Treime, fiind impregnată de Dumnezeu cu o rânduială ontologică pentru 

realizarea armoniei fără de care existenţa nu este posibilă.
57

  

Toate acestea se petrec în timp, pentru că, creația este adusă la 

existență în timp de Dumnezeu. Sfântul Vasile, vorbind despre relaţia dintre 
                                                               

originea cosmosului. Aşadar, celor netăiaţi împrejur, cărora Sfântul Apostol Pavel li se 

adresează în Areopag, li se spune că adevărul despre existenţa lumii s-a împărtăşit numai 

prin revelaţie lui Moise şi profeţilor, iar în chip deplin prin Iisus Hristos, „dăruind tuturor 

încredinţare prin Învierea Lui din morţi‖ (Faptele Apostolilor 17, 31). Fără Revelaţia 

dumnezeiască, omul se află în imposibilitatea de a cunoaşte relaţia corectă dintre 

Dumnezeu şi creaţie, şi, în acest caz, între planul inteligibil şi cel sensibil există o 

continuitate ontologică, manifestată în păgânism prin adorarea creaturilor (Deuteronom 4, 

19) şi prin raportarea iraţională la făpturile existente. De aceea, părintele Dumitru Stăniloae 

spunea că: „Sunt două planuri ale existenţei: una eternă, existentă prin Sine, şi una 

temporală, creată de cea care fiinţează din eternitate prin Sine, şi care are în Sine şi puterea 

de a o fi creat pe a doua din nimic, nu ca o apariţie naturală din ea‖ (Pr. prof. dr. 

DUMITRU STĂNILOAE, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, p. 14). 
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creaţie şi timp, sau caracterul temporal al existenţei create, afirmă că 

momentul creării lumii este un act atemporal în sine,
58

 eveniment 

cosmogonic care depăşeşte posibilitatea umană de a înţelege raţional această 

realitate primordială.
59

 Dar, deşi creaţia nu este din eternitate, totuși ea este 

pentru eternitate în perspectiva transfigurării eshatologice, datorită prezenței 

și lucrării Preasfintei Treimi în ea. Despre această comuniune de iubire a 

Preasfintei Treimi cu oamenii și cu întreaga creație vorbesc atât Vechiul 

Testament, cât şi Noul Testament. Solomon în Ecclesiastul afirmă că: 

„Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase şi la timpul lor: El a pus în  inima lor 

şi veşnicia‖.
60

 În alt loc spune iarăși: „Atunci mi-am dat seama că tot ceea 

ce a făcut Dumnezeu va ţine în veac de veac‖.
61

 După cum arată Înțeleptul 

Solomon, actul creaţiei presupune un sens profund al lumii, care nu poate fi 

îndeplinit autonom de Creator, ci numai în relaţie cu Dumnezeu Treime, 

ceea ce arată o legătură între Aceasta şi creaţie. Dumnezeu rămâne în creație 

în comuniune de iubire cu făptura Sa prin energiile divine necreate, prin 

care o dirijează cu înțelepciune spre finalitatea ei.
62

 Atingerea acestui scop 

al creaţiei presupune voinţa și iubirea lui Dumnezeu,
63

 care ontologic este 

deosebită de firea creată.
64

 Desigur, Preasfânta Treime creează din iubire 

lumea în mod liber şi nu datorită unei necesităţi care izvorăşte din Firea 
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Divină.
65

 Dumnezeu este Creatorul cerului și al pământului pentru că 

iubește și doreşte acest lucru pentru făpturile Sale. Datorită prezenţei și 

lucrării Lui în creaţie, prin energiile Sale necreate, El Se reflectă în creaţia 

Sa, este transparent în făpturile create de El şi le cheamă la comuniunea de 

iubire cu Sine.
66

 Astfel, „lumea empirică devine transparentă ei, devin 

vizibile incandescenţa şi strălucirea luminoasă a celorlalte lumi‖.
67

 

Inteligibilul se descoperă, deci, în sensibil ca într-o icoană a sa, omul și 

întreaga creație, într-un anumit sens, purtând pecetea chipului iubirii lui 

Dumnezeu.
68

  

Lumea este, cum spuneam mai sus, oglinda iubirii, frumuseţii, 

unității şi măreţiei Preasfintei Treimi, iar frumuseţea creaţiei este revelaţia 

comuniunii în iubire a lui Dumnezeu cu creaturile Sale. Dumnezeu este 

Unicul şi Supremul Frumos, iar măreţia creaţiei este reflectarea frumuseţii și 

iubirii Lui divine. Comuniunea în iubire este slava Domnului care iradiază 

frumusețea din El şi se instalează în locurile cele sfinte în care Se odihneşte 

El.
69

 Și pentru că El cuprinde toate lucrurile, dar pe El nu-L poate cuprinde 

nimic,
70

 rezultă că Preasfânta Treime este prezentă și lucrează în creație prin 

rațiunile nevăzute și prin energiile necreate. Prin rațiunile nevăzute ale 
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lucrurilor este imprimată lumii icoana dumnezeiască a Logosului creator, iar 

prin energiile necreate, dăruite lumii în Duhul Sfânt, este prezent Dumnezeu 

ca realitate personală și existență în comuniune de iubire cu întreaga făptură. 

Prin aceste două realități – rațiuni nevăzute și energii necreate – manifestate 

deplin prin Înomenirea Fiului și prin Pogorârea Duhului Sfânt, se raportează 

la Dumnezeu lumea și, în mod superior, comuniunea în iubire din Trupul 

tainic al Domnului. 

Cele arătate mai sus demonstrează că omul este lucrarea iubirii 

Preasfintei Treimi, care poartă în sine rațiunile divine ale iubirii. Creația ne 

precede și ne este dăruită de Dumnezeu ca ambient de viață. Ea ne vorbește 

despre Creator și despre iubirea Lui față de oameni. Fiind alcătuită și 

recapitulată în Logosul Tatălui, creația durează până la sfârșitul timpurilor.
71

 

În felul acesta, creația are o vocație spre transfigurare, ea fiind pusă la 

dispoziția noastră ca un dar al Creatorului care i-a proiectat orânduielile 

intrinsece. Din aceste rațiuni, omul scoate orientările obligatorii pentru „a o 

păzi și a o cultiva‖.
72

 Evident, creația nu poate fi considerată ca fiind mai 

importantă decât persoana umană și nici nu poate să fie o sursă de mântuire 

pentru om. Însă, creația este mai mult decât materie de care putem dispune 

după placul nostru. Ea este lucrarea minunată a Creatorului care poartă în 

sine rațiunile divine ce indică finalități și criterii pentru o folosire înțeleaptă. 

Aceasta dovedește că firea creată de Dumnezeu este alcătuită nu numai din 

materie, ci și din spirit și, ca atare, este bogată în semnificații și în scopuri 

transcendente. Tocmai pentru aceasta, omul este chemat să iubească creația 

lui Dumnezeu și să protejeze mediul înconjurător, acordând o importanță 

cuvenită problemelor lumii. 

Evident, omul ca taină a iubirii Preasfintei Treimi are o 

responsabilitate față de creație și trebuie să-și impună această 

responsabilitate și în lume. Făcând aceasta, el trebuie să apere nu numai 

pământul, apa și aerul ca daruri ale creației care aparțin tuturor, ci trebuie să 

se ocrotească împotriva distrugerii chiar pe sine însuși. Degradarea naturii 

este strâns legată de lipsa de iubire față de Creator și față de creația lui 

Dumnezeu. Așa că pentru a proteja natura nu este suficientă o intervenție 

prin reduceri economice și nicio instruire adecvată a oamenilor, ci e nevoie 

de o dezvoltare a iubirii față de creație și o cunoaștere a lui Dumnezeu. Așa 

că problema iubirii creației este legată de ținuta morală a omului și a 

societății în care trăiește. Dacă nu se respectă dreptul la viață, dacă se face 

artificială conceperea, gestația și nașterea omului, dacă se sacrifică embrioni 

umani pentru cercetare, conștiința comună ajunge să piardă conceptul de 
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iubire umană și, odată cu el, pe cel de iubire a creației lui Dumnezeu.
73

 Ca 

atare, iubirea pe care omul o are față de creație se leagă de iubirea pe care 

                         
73
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copilului deja născut și oricărei persoane umane. De asemenea, embrionii umani obținuți in 

vitro sunt ființe umane și subiecți de drept: demnitatea și dreptul lor la viață trebuie să fie 

respectate chiar din primul moment al existenței lor. Este imoral a produce embrioni umani 

destinați să fie folosiți ca „material biologic‖ disponibil. În practica obișnuită a 

fecundării in vitro nu toți embrionii sunt transferați în corpul femeii; unii sunt distruși. 

Deci, Biserica, așa cum condamnă avortul procurat, trebuie să insiste asupra interzicerii 

atentatului la viața acestor ființe umane nevinovate și fără drept la apărare. Iarăși este 

necesar ca Biserica să denunțe gravitatea deosebită a distrugerii voluntare a embrionilor 

umani, obținuți in vitro în scopul cercetării fie prin fecundare artificială, fie prin „fisiune 

gemelară‖. Acționând în felul acesta, cercetătorul trebuie să știe că se substituie lui 

Dumnezeu și, chiar dacă nu are conștiința acestui fapt, se face fără niciun drept stăpânul 

sorții celorlalți, întrucât alege în mod arbitrar pe cel care să trăiască și pe cel care să fie 

trimis la moarte, suprimând ființele umane fără apărare. Mântuitorul Hristos ne învață că 

orice ființă umană trebuie respectată pentru ea însăși și nu poate fi redusă la o simplă 

valoare instrumentală în avantajul altuia. De aceea nu este conformă moralei ortodoxe 

expunerea în mod deliberat la moarte a embrionilor umani obținuți in vitro. După cum se 

cunoaște, ca urmare a faptului că embrionii au fost produși in vitro, aceștia, care nu sunt 

transferați în corpul mamei, sunt numiți „supranumerari‖. Și pentru că nu sunt întrebuințați 

ei rămân expuși unei sorți absurde, fără posibilitatea de a le oferi căi sigure de supraviețuire 

care să fie urmate în mod licit. De bună seamă, aceste procedee sunt contrare demnității 

ființei umane proprie embrionului și, în același timp, lezează dreptul oricărei persoane de a 

fi concepută și de a se naște în cadrul căsătoriei și din căsătorie. Este de la sine înțeles că și 

tentativele sau ipotezele îndreptate spre obținerea unei ființe umane fără nicio legătură cu 

sexualitatea prin „fisiune gemelară‖, clonare, partogeneză, Biserica trebuie să le considere 

contrare moralei, întrucât contrastează cu demnitatea atât a procreației umane, cât și a unirii 

conjugale dintre un bărbat și o femeie. Așadar, niciun fel de procedeu genetic care 

devoalează taina omului nu poate fi justificat în vederea unor eventuale consecințe benefice 

pentru omenirea viitoare. În consecință, fiecare persoană umană trebuie să fie respectată 

pentru ea însăși: în aceasta constă demnitatea și dreptul fiecărei ființe umane creată de 

Dumnezeu din iubire și pentru iubire. 
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trebuie s-o aibă față de persoana Sa umană, considerată în ea însăși o taină a 

Preasfintei Triade în relație de iubire cu ceilalți. 

 

Omul, ființa iubită a Preasfintei Treimi, este creat să rămână în 

comuniune de iubire eternă cu Creatorul său și cu întreaga creație 

Sfânta Scriptură ne oferă două relatări diferite despre aducerea la 

existență a omului printr-un act deosebit al iubirii divine: cea dintâi este 

cuprinsă în primul capitol şi este mai scurtă, iar a doua relatare, care este 

mai dezvoltată, constituie conţinutul capitolului al doilea al Facerii. Din 

aceste relatări ale lui Moise putem vedea că descoperirea divină afirmă 

alcătuirea naturii umane dintre trup și suflet. Dumnezeu Treime a alcătuit pe 

om din ţărâna pământului şi din suflul Său viu, omul fiind o fiinţă vie.
74 

Fiind făcut după chipul şi spre asemănarea cu Dumnezeu, omul se apropie 

foarte mult de Arhetipul său divin. Chipul dumnezeiesc din om reprezintă 

tocmai structura ontologică a lui, prin care tinde spre comuniunea de iubire 

cu Preasfânta Treime, singurul izvor al oricărei comuniuni. În egală măsură, 

omul are şi vocația spre comuniunea de iubire cu persoanele umane, căci 

asemănarea cu Dumnezeu constă în activarea acestei structuri sădite în 

chipul său. Părintele Stăniloae precizează că: „Starea primordială a omului 

nu putea fi o stare de desfăşurare a chipului în virtuţile în care manifestă 

această comuniune, întrucât pentru aceasta se cerea timp. Dar starea 

primordială nu putea fi nicio lipsă a chipului ca structură ontologică în 

tendinţa spre această comuniune, pentru că o asemenea structură specific 

umană nu se câştigă în timp. Omul a fost de la început om‖.
75

 Deci, omul, 

creat din iubire de Preasfânta Treime, are o importanță deosebită înaintea 

Creatorului său datorită chipului lui Dumnezeu nemuritor din el. Acest lucru 

pune în evidență, în primul rând, realitatea prezenţei Preasfintei Treimi în 

creaţie şi existenţa unei relaţii certe dintre Făcătorul cerului și al pământului 

şi făptura Sa. Această realitate a chipului lui Dumnezeu din om ne mai arată 

că persoana umană este o extindere a lucrării și iubirii Preasfintei Treimi în 
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 Vechiul Testament foloseşte termenul ebraic başar (şi mai rar beten) pentru a desemna 
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lume, că omul este ființa Sa iubită adusă la existență printr-un act deosebit al 

iubirii Sale, ca să rămână veșnic în comuniune de iubire cu Creatorul său.  

Dumnezeu l-a creat pe om, cum spune cartea Facerii, la sfârşitul zilei 

a şasea şi l-a aşezat în Grădina Raiului, adică în Eden. Sfântul Simeon Noul 

Teolog spune despre această creație și așezare a omului astfel: „Şapte zile de 

creare a lumii au preînchipuit veacurile care vin în timp. Raiul a fost sădit 

în ziua a opta în chipul veacului viitor, care nu are rotirea vremurilor‖.
76

 

Pentru a beneficia de fericirea odihnei divine din ziua a opta, omul creat la 

sfârşitul zilei a şasea,
77

 este restaurat după cădere, de către Mântuitorul 

Hristos, tot în ziua a şasea, sau mai precis la sfârşitul zilei a şasea, prin Jertfa 

de pe Cruce.
78

 După ce Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a aşezat într-un loc 

deosebit de frumos și fericit, unde să stea permanent în comuniune cu 

Ziditorul său în dragoste și cunoaștere. Grădina Raiului înseamnă desfătare 

și realitate a vieţii acestuia.
79

 Starea omului paradisiac era una de iubire și 

fericire, el se putea hrăni cu fructele ce creşteau în Grădina Edenului,
80

 

convieţuia în armonie cu animalele, care i se supuneau, al căror glas îl 

înţelegea şi cărora le pusese numele. Pretutindeni domneau în Eden armonia 

şi pacea, deoarece toate cele create de Dumnezeu erau „bune foarte‖.
81

  

De la creaţie, omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu toate puterile 

fizice şi spirituale necesare ajungerii la comuniunea în iubire cu Creatorul 

său. Aflat într-o stare de perfecţiune şi fericire, caracterizate de relativitate,
82

 

el trebuia să acceadă la desăvârşire în mod liber prin conlucrarea cu harul 

divin necreat. Din punct de vedere al chipului, omul era înzestrat cu raţiune 

sănătoasă, fără prejudecăţi și fără rătăciri.
83

 Având și puterea morală primii 

oameni posedau o voinţă curată şi dreaptă, supusă raţiunii şi lui Dumnezeu, 

fără luptă lăuntrică şi fără piedici. Cât privește sentimentele, Adam și Eva 
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erau marcați de iubirea divină, de bine şi frumos.
84

 Mai erau dăruiți de 

Creator și cu un trup frumos și perfect sănătos, lipsit de dureri, suferinţe şi 

boli.
85

 La aceste daruri se mai adăuga cel mai important lucru, posibilitatea 

nemuririi, dacă se statorniceau în comuniune de iubire cu Preasfânta 

Treime.
86

  

Cum ne spune Sfânta Scriptură, condiţiile de viaţă din Rai erau 

foarte bune, nimic nu le lipsea strămoșilor noștri şi nimic nu se opunea 

stăpânirii lor asupra mediului înconjurător, iar munca le era efectiv un 

exerciţiu plăcut al puterilor fizice şi spirituale.
87

 Deci, atât sufletul, cât şi 

trupul participau la acţiunile celor doi, Adam și Eva, sporind în comuniune 

cu Dumnezeu Iubire.
88

 Filosoful creştin, Atenagora Atenianul, făcea o 

legătură între lucrarea primilor oameni în Rai și răsplata oamenilor de la 

sfârșitul veacurilor: „Când ne gândim la crearea omului, implicit ne gândim 

că trebuie să şi existe un singur scop, atât pentru sufletul, cât şi pentru 

trupul lui. Preţuirea deopotrivă a sufletului şi a trupului postulează în mod 

obligatoriu şi învierea trupurilor moarte şi descompuse, fără de care o nouă 

împreunare firească a celor două componente (suflet şi trup) nu s-ar putea 

concepe‖.
89

  

Locul de viață al protopărinților noștri a fost Grădina Raiului, având 

în mijlocul ei pomul cunoașterii binelui și răului.
90

 După cum numește 

Scriptura acest spațiu grădină vrea să arate că Dumnezeu a pus pe oameni 

nu într-un loc sălbatic, ci într-unul care ocrotește, hrănește și susține viața. 

Omul în această grădină trebuie să recunoască lumea nu ca proprietate care 

trebuie exploatată și folosită fără rațiune, ci ca dar al Creatorului și semn al 

voinței Sale mântuitoare. Ea este și locul întâlnirii părinților noștri în 

comuniune de iubire cu  Dumnezeu Iubire. Ca atare, Grădina Raiului trebuia 

cultivată, păstrată și dezvoltată în iubire responsabilă și în armonie, 

urmându-i ritmurile și logica, după planul lui Dumnezeu.
91

 

Desigur, toate aceste înzestrări ale omului nu se pot înțelege decât în 

perspectiva comuniunii în iubire la care a fost chemat omul încă de la 

creația sa prin actul deosebit al iubirii Creatorului, ca el să rămână veșnic în 
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comuniune de iubire cu Dumnezeu Treime. Tocmai pentru acest scop, omul 

a fost creat după chipul lui Dumnezeu, acest lucru arătând relaţia specială de 

iubire dintre om şi Dumnezeu, dar şi înrudirea omului cu Dumnezeu. Prin 

suflarea de viaţă, omul, ca ființă iubită a Preasfintei Treimi, n-a primit 

numai o viaţă biologică asemenea animalelor, ci şi iubirea însăși ca 

posibilitate de comuniune în iubire cu Dumnezeu. Acest raport este de fapt 

începutul dialogului dintre om şi Dumnezeu. Evident, această relație este 

posibilă numai pentru că omul este „după chipul‖ lui Dumnezeu. Rezultă de 

aici că după chipul lui Dumnezeu se referă în primul rând la dimensiunea 

comunitară în iubire, reflectată în calitatea omului de a fi o fiinţă socială 

care urcă spre asemănarea cu Dumnezeu Treime în iubire. Apoi, chipul 

dumnezeiesc din om constă în structura ontologică a lui făcută să tindă spre 

comuniunea în iubire cu Dumnezeu Iubire. Este adevărat că această 

capacitate de a se uni cu Dumnezeu în iubire în Rai nu era o stare de 

desăvârșire în comuniune, întrucât aceasta cerea timp.
92

 Cu toate acestea, 

chipul nu era știrbit în vreun fel, ci se cerea să fie actualizat prin asemănare, 

la care Adam și Eva încă nu ajunseseră.
93

 Chipul este deci un dar al lui 

Dumnezeu oferit oamenilor încă din actul creator, iar asemănarea este ținta 

la care trebuie să ajungă omul în colaborare cu harul lui Dumnezeu. După 

chipul lui Dumnezeu, înseamnă după chipul Fiului care este chip al Tatălui. 

Numai Fiul este chipul ființei Tatălui, omul este după chipul lui Dumnezeu. 

Acest lucru ne adeverește că expresia „după chipul lui Dumnezeu‖ trebuie 

privită simultan ontologic și relațional. Tocmai pentru aceasta omul întreg, 

trup și suflet, este creat după chipul lui Dumnezeu, fără ca să fie identificat 

chipul lui Dumnezeu numai după unele calități ale sufletului. Este adevărat 

că nuanțele pot fi subliniate, însă totdeauna trebuie subsumate omului întreg. 

 

Abstract: The Love of the Most Holy Trinity in People’s Lives and in 

Creation 

Talking about the Most Holy Trinity is no less difficult than talking about 

the being created by the Most Holy Trinity. Besides God and with God there 

is something other than Him, an absolutely new subject. The creation of the 

world is not a philosophical truth, but an article of faith. Creation out of 

nothing proves precisely a work of the love of the Most Holy Trinity 

through which something is produced outside of It, that is, the production of 

an absolutely new subject, having begun neither in the divine nature nor in 

any matter outside of God. The Most Holy Trinity made man from the dust 
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of the earth and from His living breath, man being a living being. Being 

made in the image and likeness of God, man is very close to his divine 

Archetype. The divine image of man represents precisely his ontological 

structure, through which he tends towards the communion of love with the 

Most Holy Trinity, the only source of any communion. Equally, man has a 

vocation to the communion of love with human beings, because the 

resemblance to God consists in activating this structure planted in his image. 
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Teologia ca teofanie. Dumnezeiasca vedenie a  

Fericitului Petru de la Maglavit (1935)  

și asimilarea ei teologică în Ortodoxia ultimilor 85 de ani  
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1. Dificultățile receptării teofaniei de la Maglavit (1935) în 

reflecția teologică ortodoxă românească 

Într-un studiu anterior
2
 am încercat să oferim o evaluare critică a 

receptării depreciative a teofaniei de la Maglavit (1935) în teologia 

românească, atât din perioada de dinainte de invazia armatei sovietice 

(1944), cât și din anii de după instaurarea dictaturii comuniste. Am 

identificat astfel două tipuri de discurs depreciativ: pe de o parte, unul care, 

deși bine intenționat, este tributar unei viziuni teologice înguste, de manual, 

ușor de demontat la o analiză amănunțită și bine documentată;
3
 pe de alta, 

unul cu caracter programatic, situat temporal după instituirea definitivă a 

regimului bezbojnic (1947), și izvorât din asumarea strigătoare la cer de 

către unii teologi a directivelor oficiale ale regimului comunist, ostil, în 

ateismul său visceral, fenomenului religios în general și, cu atât mai mult, 

religiozității vii, rezultate din întâlnirea nemijlocită și personală a omului cu 

Dumnezeu.
4
 Întrepătrunse în abordări superficiale, dar profund (și gratuit) 
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 O astfel de abordare vine, în mod surprinzător, din partea unui profesor, altminteri cu o 

solidă pregătire teologică cum e părintele Petru Rezuș. A se vedea Prof. Preot PETRU 

REZUȘ, Criteriologia falselor teofanii, în Rev. „Studii teologice‖, seria a II-a, I (1949), 

nr. 3-4, p. 226-237 și IDEM, Criteriile revelațiunii divine și combaterea falselor teofanii, în 

Rev. „Studii teologice‖, seria a II-a, I (1949), nr. 5-6 p. 345-364. Am examinat cu atenție 

inflexiunile discursului părintelui Rezuș în studiul citat mai sus, la nota 1 (a se vedea în 

special pp. 52-58 din text), ajungând la concluzia formulată succint la p. 58: „Ca la sfârșitul 

unui bal mascat, Petru Rezuș se demască pe sine la finalul textelor sale ca acerb militant 

comunist care, travestit în preot și profesor de teologie, este preocupat de înfierarea 
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tendențioase din ultima decadă a perioadei comuniste, aceste două tipuri de 

discursuri au fost livrate în mod manipulatoriu, ca adevăr incontestabil, 

studenților de la institutele (și apoi facultățile) de teologie ortodoxă.
5
 

Demersul teologic și științific (ca de altfel și spiritul critic) este abandonat 

total în acest gen de texte, în favoarea contribuției muncitorești la edificarea 

unei ideologii reziduale de-a dreptul monstruoase, obținute din mariajul 

teologiei convenționale, de școală, cu comunismul târziu, fardat în culori 

naționale.
6
 

Obiecția fundamentală adusă de la bun început împotriva teofaniei 

de la Maglavit și a celorlalte fenomene cu caracter teofanic din epocă este 

aceea că Dumnezeu nu Se poate descoperi sau (într-o formulare ulterioară), 

dacă o face, nu Se descoperă oriunde și oricui. Sub cea dintâi formă a sa, 
                                                               

exploatării omului de către om și de combaterea «chiaburilor» și a «moșierilor», nemiloși 

asupritori ai «muncitorului cu palmele», căruia toți acești obscurantiști de Dumnezeu 

văzători, cu Petrache Lupu în frunte, au impertinența de a-l chema la pocăință și nu la ... 

revoluție bolșevică‖. Linia de abordare inițiată de profesorul Rezuș va fi asumată ca 

normativă de Patriarhia Română în contextul istoric special al anilor ʼ50, care o va promova 

în revistele teologice ale vremii, în special în studiile și numerele dedicate unor probleme 

de misiologie. A se vedea în acest sens revista „Studii Teologice‖, seria  a II-a, I (1949), 

nr. 5-6. Aici, studiul deja citat al Pr. prof. Petru Rezuș este încadrat de contribuțiile pe 

aceeași temă ale Prof. Diac. NICOLAE NICOLAESCU (Cheia interpretării istorice a 

Apocalipsei, pp. 287-303), Prof. Diac. EMILIAN VASILESCU (Religie, superstiție, 

ocultism, spiritism și teosofie, pp. 304-325), Prof. Pr. VLADIMIR PRELIPCEANU (Profeți 

și profeții false, după Vechiul Testament, pp. 326-332),, Asist. Pr. HARALAMBIE 

COJOCARU (Legislația canonică a Bisericii Ortodoxe față de superstiții, magie, vrăjitorie 

și obscurantism), precum și de cele ale Prof. TEODOR M. POPESCU (Creștinismul nu este 

învățătură secretă și magică, pp. 365-373), Prof. Pr. DUMITRU STĂNILOAE (Soroace 

dezmințite, pp. 374-381), respectiv Prof. Diac. OREST BUCEVSCHI (Misiunea 

moralizatoare a Bisericii, pp. 381-390). Unele dintre aceste texte nu fac altceva decât să 

ilustreze teza emanată de partid și devenită îndatorire de serviciu pentru profesorii de 

teologie. De pildă, cel din urmă studiu din lista însăilată mai sus sintetizează, la pp. 388-

389, liniile directoare ale acestui program, trimițând vag la fenomenul teofanic al anilor 

ʼ30-ʼ40, fără a-l numi propriu-zis: „Sub acest aspect acțiunea de lămurire a Bisericii trebuie 

să fie foarte intensă și continuă azi. Și iată de ce: mai ales azi. Căci dacă superstițiile, 

halucinațiile, falsele minuni și vedenii religioase bolnave, desfiguratoare de credință 

creștină adevărată, au existat și în trecut, dar cu caracter limitat, astăzi însă au tendința să ia 

proporții, să îmbrace caracterul unui fenomen social, firește bolnav, contaminând cu ele 

viața socială și morală a colectivității și punându-se de-a curmezișul adevăratului progres‖. 

Ca și părintele Rezuș, părintele Bucevschi lasă aici impresia unui activist de partid 

dezlănțuit la adresa forțelor retrograde ce frânează adevăratul ... progres. 
5
 Diac. PETRU I. DAVID, Călăuza creștină pentru apărarea dreptei credințe. Sectologie, 

ediția a II-a, Ed. Episcopiei Argeșului, Curtea de Argeș, 1994, p. 176. 
6
 În această nefericită familie de curiozități monstruoase se încadrează, între altele, și 

eșuarea unor (altminteri) distinși teologi români într-un discurs protocronist, încropit din 

fragmente de frumoasă și străveche tradiție ortodoxă a dragostei de neam, dar și din 

elemente ale ideologiei național-comuniste, plină de distorsiuni tendențioase și promovată 

de aparatul securității în ultimii ani ai epocii comuniste în România.  
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obiecția provine din areal heterodox și este respinsă de la bun început de un 

cor de profesori de teologie ortodoxă din perioada interbelică, de la Nichifor 

Crainic la părintele Dumitru Stăniloae și la profesorul de sectologie Petru 

Deheleanu. Incognoscibil după ființa Sa, Dumnezeu Se face cunoscut în 

lucrările Sale prin care Se descoperă, arată Dumitru Stăniloae încă din 

primele rânduri ale amplei sale Încercări despre teofanii.
7
 Împotriva 

obiecției sub cea de a doua formă a sa, scriitorul și profesorul de teologie 

biblică de la Facultatea de Teologie din Chișinău Gala Galaction răspunde 

încă din 1935, arătând că faptul lui Dumnezeu de a Se descoperi oamenilor 

de condiție socială modestă nu este o excepție în cadrul revelației divine, ci 

tocmai „predilecția Lui‖,
8
 începând cu patriarhii veterotestamentari Avraam, 

Isaac și Iacov și încheind cu păstorul de oi Petru de la Maglavit.  

În mod surprinzător, această formă secundă a obiecției va fi reluată 

și instituționalizată ca atitudine oficială a Patriarhiei în teologia de școală a 

vremii, sub presiunea regimului comunist. În mod normal, faptul că 

receptori ai revelației dumnezeiești sunt de regulă, în întreaga istorie a 

iconomiei divine, așa cum s-a observat, oameni de condiție socială modestă 

sau chiar joasă (cum este cazul păstorului oltean din lunca Dunării) ar fi 

trebuit să trezească simpatiile mișcărilor politice de stânga. Tocmai acest 

lucru va dezlănțui însă ostilitatea puterii bolșevice proaspăt instaurată în 

România. Mult mai puternică decât apropierea proclamată și programatică 

de cei nevoiași s-a dovedit a fi, pentru ideologia partidului comunist, ura 

viscerală față de credința în Dumnezeu a oamenilor săraci (altminteri ei 

înșiși, din punct de vedere social, simpli ... proletari).  

În special, fenomenul de masă declanșat de teofaniile de la Maglavit, 

încă foarte viguros la începutul dictaturii comuniste, a fost resimțit de către 

autoritățile ateiste ale vremii ca având o extraordinară forță subversivă, fapt 

pentru care i-au și acordat o atenție specială, arestându-l pe proorocul 

popular și interzicând pelerinajul celor credincioși la locul minunilor din 

lunca Dunării. Presiunea puterii comuniste s-a exercitat însă și asupra 

conducerii Bisericii Ortodoxe Române și a teologilor ei. Cum nimic nu era 

mai incomod pentru dictatura ateistă decât adevărul că Dumnezeu este viu și 

lucrează neîncetat – nu numai în trecutul documentat de izvoarele revelației 

divine, ci și în prezentul nemijlocit -, contracararea fenomenului teofanic s-a 

manifestat prin promovarea unui discurs de estompare a realității prezenței 

vii a lui Dumnezeu.  

                         
7
 DUMITRU STĂNILOAE, Încercare despre teofanii: interpretarea vedeniilor lui 

Petrache Lupu, în: „Gândirea‖, XV (1936), nr. 1, pp. 14-29 (text reluat în vol. IDEM, 

Ortodoxie și românism, Sibiu, 1939, ed. a II-a, 1992, pp. 126-164), aici: p. 14. 
8
 GALA GALACTION, Minuni în vremea noastră..., în: „Biserica Ortodoxă Română‖ LIII 

(1935), nr. 7-8, pp. 363-367, aici p. 366. 
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Există câteva trăsături fundamentale ale acestui discurs teologic 

contaminat de ideologia comunistă a anilor 50. În primul rând, este vorba de 

istoricism, respectiv de exilarea revelației divine în trecutul istoric și 

cercetarea acesteia ca pe un dat al trecutului. Revelația divină s-ar fi produs 

cu mult timp în urmă, într-o altă epocă decât aceea în care trăim, drept 

urmare, sarcina teologului este să cerceteze sursele trecutului care 

documentează lucrarea lui Dumnezeu. Un simptom al acestei contagiuni 

ideologice devine, de pildă, separarea operată de teologia de școală între 

perioada patristică a istoriei bisericești, care ar dura până în veacul al VIII-lea 

și s-ar încheia cu Sinodul VII ecumenic (787), și perioada „post-patristică‖ 

ce ar începe îndată după aceea. O astfel de distincție are, desigur, drept 

consecință teologică, e drept, neafirmată expres, dar implicită, faptul că 

scrierile Sfinților Părinți, incontestabilă sursă a Sfintei Tradiții în învățătura 

de credință ortodoxă, sunt exilate istoric într-o epocă trecută, riguros 

delimitată, încheiată în urmă cu peste o mie de ani. Raportarea la trecutul în 

care se află circumscrisă revelația divină devine, în acest context, una cel 

mult de ordin paseist, în care revelația divină este limitată la un eveniment 

desfășurat și încheiat demult, în trecutul istoric îndepărtat. O astfel de 

reprezentare se întâlnește lejer cu istoricismul filosofic al modernității,
9
 care 

afirmă progresul istoric ireversibil, din epocă în epocă, de la un timp revolut 

către o pretinsă modernitate luminată. Istoricismul infiltrat în discursul 

teologic al anilor ʼ50 nu este deloc departe de astfel de reprezentări, el 

asumându-și, de altminteri, misiunea de a populariza ca „forță progresistă‖ 

idealurile sociale și „cuceririle științifice‖ ale vremurilor noi. O astfel de 

raportare la Sfânta Tradiție ca izvor al revelației dumnezeiești o reduce pe 

aceasta la o realitate statică, în ciuda faptului că, în orice manual de teologie 

dogmatică, este afirmat și caracterul ei dinamic.  

Pe de altă parte, acest gen de discurs are niște implicații care îl 

situează în vecinătatea imediată a deismului. Desigur, niciunul dintre 

teologii ortodocși care îl proferează în anii ʼ50 nu pledează expres pentru 

deism, însă pledoaria acestora pentru caracterul rar și izolat (mai ales în 

trecutul istoric îndepărtat) are de-a dreptul consecințe deiste: Dumnezeu 

există, El a lucrat și S-a revelat cândva, dar acum lucrul acesta nu se mai 

întâmplă, sau, dacă se întâmplă, se întâmplă foarte rar.
10

 Faptul este vizibil 

                         
9
 O binevenită critică a istoricismului oferă, în prelegerile sale, încă din anii ʼ30 (Das Elend 

des Historizismus), și, în volum, în anii ʼ50, KARL POPPER, The Poverty of Historicism, 

London: Routledge, 1957 (ediție românească: IDEM, Mizeria istoricismului, traducere de 

Dana Suciu și Adela Zamfir, București: Ed. ALL, 1996). 
10

 Și părintele Stăniloae recurge la acest argument în anii ʼ50, reconstruindu-l însă în sens 

moral-teologic și pastoral-misionar, așa cum vom arăta mai departe, în cursul acestui 

studiu. A se vedea Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, Formele și cauzele falsului 

misticism, în: „Studii teologice‖, seria a II-a, IV (1952), nr. 5-6, pp. 251-272, aici p. 262. 
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în maniera de abordare de către teologia de școală a problemei existenței 

harismelor în viața Bisericii. În mod incontestabil, ele au existat cândva, în 

perioada Bisericii primare, însă acum, harismele s-au stins sau s-au 

împuținat întrucât fervoarea credinței și a vieții morale a celor credincioși ar 

fi scăzut în intensitate. O astfel de reprezentare depreciativă cu privire la 

istoria vieții bisericești, oricât de îndreptățită ar fi idealizarea Bisericii 

primare, ascunde în ea același resort deist la care am făcut referire, foarte 

convenabil pentru o ideologie ateistă precum aceea a partidului comunist, 

avidă să se impună în mod totalitar întregii societăți, inclusiv părții creștine 

a acesteia.  

În viața concretă a Bisericii, un atare discurs cu caracter istoricist și 

implicit deist, livrat studenților teologi ca viitori sacerdoți ai Bisericii, are 

drept consecință o schimbare fundamentală de paradigmă. După cum 

teologul devine un cercetător al revelației divine circumscrisă unui trecut 

îndepărtat, un pozitivist aplecat asupra unui positum bine definit și situat 

înaintea sa, slujirea sacerdotală capătă din ce în ce mai mult trăsături 

administrative, de multe ori sub forma lor cea mai terre-à-terre, aceea 

contabilă și gospodărească. Desigur, explicațiile istorice ale acestei mutații 

sunt multe și trimit la caracterul salvator al unor măsuri administrative, 

destinate să asigure autonomia Bisericii în raport cu statul comunist într-o 

perioadă extrem de dificilă pentru aceasta. Numai că această schimbare de 

accent s-a instituit atât de mult în viața noastră bisericească, dăinuind până 

astăzi, încât adevărata misiune a preotului (sau a monahului), aceea de a 

duce un mod de viețuire închinat comuniunii cu Dumnezeu și cu oamenii, 

faptului de a-L împărtăși pe Dumnezeu celor credincioși, împărtășindu-se el 

însuși cu El, ajunge să fie aproape obturată de strădania de a împlini cele ale 

Martei.
11

 

Toate aceste trei trăsături inventariate mai sus sunt, în definitiv, 

simptome ale secularizării
12

 – atât a discursului teologic, cât și a vieții 

bisericești (în special la vârful ierarhiei sale) din perioada comunistă. Este o 

potrivire cu duhul lumii acesteia sau, cum spune Sf. Ap. Pavel, o 

reconfigurare după schema lumii acesteia, o conschematizare cu veacul 
                         
11

 Am insistat asupra acestui aspect în studiul nostru: Un veac de înstrăinare. Cele trei 

ispitiri ale Ortodoxiei românești în secolul al XX-lea, în vol. Duhovnicie și duhovnici în 

Ortodoxia românească, coord. Daniel Lemeni, Astra Museum, Sibiu, 2018, pp. 35-45, în 

mod special, pp. 41-44. 
12

 Temă predilectă de reflecție a părintelui profesor Dumitru Popescu (1929-2010), care, în 

special în lucrările sale apărute după 1989, s-a aplecat asupra surselor filosofice și culturale 

ale secularizării ca maladie spirituală. A se vedea Pr. Prof. dr. DUMITRU POPESCU, 

Teologie și cultură, Ed. IBMBOR, București, 1993; IDEM, Omul fără rădăcini, Ed. 

Nemira, București, 2001; IDEM, Teologie și viață. Relevanța teologiei ortodoxe în lumea 

contemporană, Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2009; IDEM, Dumnezeu e viu și prezent în 

lume prin slava sa, Ed. Teologie pentru azi, București, 2015 etc. 
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acesta (Rom. 12, 2: mē syschēmatizesthē tō aiōni toutō). Or, cel animat și 

reconfigurat de acest duh receptează doar cele ale veacului acestuia, 

înrudindu-se cu el. Drept urmare, el și grăiește din preaplinul inimii lui, 

distorsionând adevărul lui Dumnezeu după măsura sa proprie, cum spune 

însuși Hristos: „Căci din prisosul inimii (tou perisseumatos tēs kardias) 

grăiește gura. Omul cel bun (ho agathos anthrōpos) din comoara lui cea bună 

scoate afară cele bune (agatha), pe când omul cel rău (ho ponēros anthrōpos), 

din comoara lui cea rea scoate cele rele (ponēra)‖ (Mt. 12, 34b-35). Este de 

remarcat însă faptul că Mântuitorul rostește aceste cuvinte atunci când se 

referă la hula împotriva Duhului Sfânt, despre care spune că nu se va ierta 

niciodată, în contextul răstălmăcirii lucrării Sale tămăduitoare ca lucrare 

diabolică. Hula împotriva Duhului Sfânt e astfel răstălmăcire a adevărului 

dumnezeiesc, este denaturare a revelației divine, e bagatelizare a ei și, încă 

mai rău, e batjocorire și respingere a ei ca dar și chemare a lui Dumnezeu. 

Este reconfigurare a voii lui Dumnezeu după chipul și asemănarea voinței 

samavolnice a creaturii căzute. 

De aceea, „omul cel rău‖ (ho ponēros anthrōpos), este definit de Sf. 

Ap. Pavel ca „om firesc‖ - în fapt, ca „om sufletesc‖ (psychikos de 

anthrōpos – 1 Cor. 2, 14) care nu se poate reconfigura după Duhul lui 

Dumnezeu pentru a deveni duhovnicesc (pneumatikos), ci reconfigurează el 

revelația divină, desfigurând-o și anulând-o. Acest om va fi interesat, în 

cazul manifestării fenomenului teofanic, nu de aspectul teologic al acestuia, 

de ceea ce vrea să îi transmită Dumnezeu Care caută să i Se adreseze, ci de 

aspectul său legat de cele ale lumii acesteia: de fenomenul social, de 

implicațiile lui economice sau, eventual, socio-culturale. Așa se face că 

astăzi, mass-media receptează viața Bisericii prin intermediul unor filtre 

hermeneutice seculare care reflectă înțelepciunea veacului acestuia (sophia 

tou aiōnos/kosmou toutou – 1 Cor. 1, 20): implicațiile economice, politice, 

perspectiva social-filantropică. Omul trupesc face socoteli să afle ce profit 

aduc epicleza Duhului Sfânt sau procesiunile la locurile sfinte, pentru că 

singura valoare pe care acesta o cunoaște este câștigul material, sau măsoară 

impactul publicitar pe care l-ar avea închinarea la moaștele sfinților (pe care, 

de altfel, le hulește, socotindu-le «cadavre», la fel cum pe cei credincioși îi 

batjocorește, numindu-i «pupători de cadavre»). 

În mod surprinzător, astăzi chiar unii teologi ortodocși insistă asupra 

faptului că „Maglavitul nu se rezumă doar la viziunile ciobanului Petre 

Lupu‖, ca și cum teofania din 1935 ar fi, în sine, un fenomen minor, 

excentric și, eventual, patologic, ci înseamnă mult mai mult - „un întreg 

fenomen de presă, (...) fermentul unei polemici despre specificul 

spiritualității românești, la care s-au raliat aproape toți intelectualii 

importanți ai epocii, (...) instrumentalizat politic atât în perioada interbelică, 
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cât și în timpul regimului comunist‖.
13

 În felul acesta, scapă atenției tocmai 

esențialul, respectiv epicentrul teologic propriu-zis al așa-zisului fenomen 

Maglavit. Căci, chiar dacă are și implicații socio-culturale, economice sau 

politice, o teofanie este, în definitiv, un fenomen religios, ale cărei 

semnificații sunt primordial teologice.  

Teofania e mărturia înțelepciunii lui Dumnezeu (sophia tou theou), 

Care Se descoperă pe Sine, coborându-Se și arătându-Se celui mai simplu și 

mai umil om – un biet păstor de oi bâlbâit dintr-un sat neînsemnat, fără carte 

și fără vază. Dar, pentru omul firesc (psychikos de anthrōpos), pentru 

înțeleptul (sophos) lumii acesteia, pentru cărturarul (grammateus) și pentru 

„cercetătorul acestui veac‖ (syzētētēs toū aiōnos toutou – 1 Cor. 1, 20), 

înțelepciunea lui Dumnezeu este de-a dreptul nebunie (mōria), pentru că 

acesta nu poate admite că Dumnezeu este personal și intențional, că El, 

Creatorul și Proniatorul lumii acesteia este Cineva Care poate și vrea să stea 

de vorbă cu omul, ba chiar cu un om neînsemnat și sărac cu duhul. Pentru el, 

Dumnezeu, dacă este, trebuie să fie o substanță unică în felul ființei celei 

una a filosofiei antice grecești – transcendentă, dar impersonală – sau în 

sensul panteist al identificării Sale cu cosmosul (în duhul receptării 

reziduale a principiului Deus sive natura, formulat în veacul al XVII-lea de 

Spinoza). Sau, mai degrabă, pentru el Dumnezeu nu este deloc, existând 

eventual doar ca principiu ontologic în discursurile filosofice vechi și 

demodate, de dinainte de apariția gândirii post-metafizice. Or, tocmai pentru 

că „întru înțelepciunea lui Dumnezeu (en tē sophia tou theou)‖, respectiv în 

tainele descoperite prin revelație până acum, „lumea (ho kosmos) n-a 

                         
13

 Radu PETRE MUREȘAN, Fenomenul Maglavit (1935). Ecouri de la „Locul 

Minunilor”, în: Revista teologică, serie nouă XXVIII (2019), nr. 4, pp. 84-106, aici: p. 106. 

Iată paragraful complet: „Mărturisesc că, deși am început documentarea cu entuziasm, 

gândind că voi putea adăuga o cărămidă la ceea ce deja s-a scris referitor la acest subiect 

[adică?; în ce sens? – n.n.], am încheiat oarecum intrigat de numeroasele încrengături pe 

care acest fenomenele comportă și care ar merita un studiu amplu. Pentru că Maglavitul nu 

se rezumă doar la viziunile ciobanului Petre Lupu, asupra cărora Biserica Ortodoxă 

Română s-a pronunțat cu prudență, iar teologii au avut păreri împărțite. Maglavitul a 

generat un întreg fenomen de presă, a constituit apoi fermentul unei polemici despre 

specificul spiritualității românești, la care s-au raliat aproape toți intelectualii importanți ai 

epocii, a fost instrumentalizat politic atât în perioada interbelică, cât și în timpul regimului 

comunist și constituie până astăzi, la 25 de ani de la moartea lui Petrache Lupu, un subiect 

de presă și un element de mândrie pe plan local‖. Vezi și IDEM, The Position of Father 

Dumitru Staniloae on the Theophanies and Marian Apparitions of his Times, în „Studia 

Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa‖ 64, no 1 (2019), pp. 73-82, aici p. 81: 

susține, pe urmele lui Teodor Baconschi, că în biografia părintelui Stăniloae ar fi 

identificabili doi Stăniloae - unul în perioada sa de tinerețe, înainte de instaurarea 

comunismului, iar altul în perioada sa de maturitate și de senectute, după 1947, în care 

atitudinea sa față de fenomenul Maglavit ar fi fost mai rezervată decât până la instaurarea 

comunismului. 
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cunoscut prin înțelepciune (dia tēs sophias) pe Dumnezeu‖ (1 Cor. 1, 21), El 

a găsit de cuviință să continue descoperirea Sa, luminând printr-însa calea 

(gr. odos/ ebr. derek) pe care, datorită întoarcerii la vărsătura proprie (to 

idion exerama) și la noroiul mocirlei (kylismos borborou) (2 Pt. 2, 22), omul 

n-a mai văzut-o în toată claritatea, socotind-o drum al nebuniei.
14

  

Vom prezenta în cele ce urmează cele mai consistente două încercări de 

asimilare teologică a „nebuniei‖ lui Dumnezeu (to mōron tou theou, 1 Cor. 1, 

25) și a „slăbiciunii‖ Sale (to asthenes tou theou, 1 Cor. 1, 25) de a Se 

descoperi unui cioban sărac cu duhul din lunca Dunării pentru a chema 

neamul românesc la pocăință în ajunul unor nemaivăzute cataclisme: un 

război mondial (1939-1945), încă și mai cumplit decât cel dintâi, și o 

stăpânire bezbojnică ce avea să dureze timp de peste patruzeci de ani, 

urmată apoi de alți zeci de ani de degringoladă axiologică și identitară. Ele 

aparțin părintelui profesor Dumitru Stăniloae (1903-1993) și ucenicului său 

teologic, ieroschimonahul Nil Dorobanțu (1920-1977), două personalități 

teologice care au înțeles ca puțini alții că Dumnezeu este viu și personal și 

că această „nebunie a Lui‖ este mai înțeleaptă (sophōteron) decât 

înțelepciunea omenească, iar „slăbiciunea‖ arătată de El este „mai puternică 

(ischyroteron) decât tăria oamenilor‖ (1 Cor. 1, 25).  

 

2. Perspectiva isihastă. Interpretarea teofaniei de la Maglavit și 

stabilirea criteriilor adevăratei teofanii (1936/1952) de către părintele 

Dumitru Stăniloae (1903-1993) 

Nu doar autori teologici contaminați ideologic, din perioada 1947-1989, 

ci și unii din trecutul recent, pliați pe duhul veacului acestuia, vorbesc 

despre teofania de la Maglavit ca despre un fenomen teologic controversat. 

Imaginea oferită de aceștia este însă cu totul eronată. Controversată a fost 

receptarea teofaniei din Oltenia, până la instaurarea puterii comuniste, doar 

în mediul lumesc – de pildă, în presa cu totul eterogenă a vremii, sau în 

arealul culturii seculare – el însuși la fel de eterogen. Se face referire, de 

pildă, la rezervele lui Nicolae Iorga față de vedenia dumnezeiască a lui 

Petrache Lupu, dar se trece cu vederea „sorbonizarea‖
15

 survenită în 
                         
14

 În mod surprinzător, acest adevăr îl află, în timpul vizitei sale la Maglavit din toamna 

anului 1935, profesorul de teologie Nichifor Crainic din gura țăranului de Dumnezeu 

văzător Petrache Lupu, care, neînvățat în tainele Scripturii, afirmă cu cuvintele sale 

adevărul formulat de Sf. Ap. Pavel. A se vedea NICHIFOR CRAINIC, Vizită la Maglavit, 

în: „Gândirea‖, XV (1936), nr. 1, pp. 1-11, aici p. 6: „Dacă moșul s-ar fi arătat unui om cu 

învățătură, cum sunteți voi, zicea el, și acel om ar fi spus la lume ce spun eu, lumea nu l-ar 

fi crezut. Că lumea ar fi zis: Astea le spune de la el, nu le spune de la Dumnezeu. Dar așa, 

Moșul s-a arătat unui cioban prost ca mine. Lumea știe că eu sunt un cioban prost. Și lumea 

știe că ce spun eu nu spun de la mine, ci de la Dumnezeu; și lumea crede‖. 
15

 NICHIFOR CRAINIC, Tineretul şi creştinismul, în: „Gândirea‖ XIII (1933), nr. 3, pp. 

65-73; text reluat în: IDEM, Puncte cardinale în haos, Ed. Cugetarea P.C. Georgescu-
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orientarea culturală a marelui istoric după Marea Unire. Intelectualii creștini 

ortodocși ai vremii, fie că sunt grupați în jurul lui Nichifor Crainic la revista 

„Gândirea‖, fie că aparțin generației ʼ27 sau altor curente culturale, iau act 

cu tristețe de înstrăinarea lui Iorga de duhul strămoșesc al Ortodoxiei.
16

 Cu 

toată reverența față de importanța contribuției istoriografice, culturale și 

patriotice a marelui om de cultură, teologi ortodocși precum Nichifor 

Crainic acuză în anii ʼ30, atât incapacitatea lui Iorga de a înțelege substanța 

teologică a Ortodoxiei
17

, care îl plasa în bizara situație de a fi un soi de 

„profet fără Dumnezeu‖,
18

 cât și abdicarea acestuia din urmă de la idealul 

național și de la misiunea sa profetică
19

 de „apostol al neamului‖.
20

  

                                                               

Delafras, Bucureşti, 1936, pp. 5-30; [text republicat în ediţia Punctelor cardinale în haos a 

lui Petru Ursache de la Ed. Timpul, Iaşi, 1996, pp. 38-50], aici: p. 18: „Iorga s-a 

«sorbonizat» şi nu vede în Ortodoxie decât un element identitar cu caracter muzeistic, un 

monument al trecutului‖.  
16

 Trebuie precizat clar că această cezură ideatică survenită cu timpul între Nicolae Iorga și 

tineretul creștin ortodox din perioada interbelică nu are nimic de a face cu sfârșitul tragic al 

marelui istoric român, ucis mișelește în 1940 în numele unui partid politic de orientare non-

democratică. Acest trist episod rămâne unul nelămurit pe deplin până în ziua de azi în 

istoriografia românească. 
17

 IDEM, Spiritualitate și românism, în: „Gândirea‖ XV (1936), nr. 8 (octombrie), pp. 377-383, 

text reluat în IDEM, Ortodoxie și etnocrație. Cu o anexă: Programul statului etnocratic, 

București: Editura Cugetarea, f.a. [1937], pp. 130-145 (precum și în: IDEM, Teologie şi 

filosofie. Publicistică (1922-1944). Ediţie critică, text stabilit, cronobiografie, note şi 

bibliografie de dr. Adrian Michiduţă, Ed. Episcopiei Giurgiului şi Ed. Aius Printed, Giurgiu 

şi Craiova, 2010, pp. 183-191), aici: p. 133: „... dl. N. Iorga s-a lăsat totdeauna entuziasmat 

de puterea culturală a ortodoxiei noastre istorice, refuzând să înțeleagă ceva din ființa ei 

mistică și negându-i total, mai ales în timpul din urmă, acest caracter fără care totuși 

ortodoxia n-ar fi nimic‖ 
18

 IDEM, Spiritualitate, în: „Gândirea‖ VIII (1928), nr. 8-9, p. 307-310, text reluat în: 

IDEM, Teologie şi filosofie. Publicistică (1922-1944), pp. 150-154, aici: p. 152. Sintagma îi 

aparține, de fapt, lui Radu Dragnea, pe are Crainic îl citează aici.  
19

 IDEM, Amintirea Jertfelor, în IDEM: Ortodoxie şi etnocraţie, pp. 241-255, aici: pp. 247-248: 

vorbește despre „abdicarea cu totul neînţeleasă a d-lui Nicolae Iorga dela misiunea sa 

profetică. Omul, care crescuse generaţia eroică în lozinca «România a tuturor Românilor şi 

numai a Românilor», şi care fusese atletul moral, fără asemănare, în zilele tragice ale 

războiului, îşi părăseşte lozinca pe care era chemat s-o ducă mai departe, şi se izolează cu 

totul de sufletul nouii generaţii‖. 
20

 IDEM, Mărturisire de credinţă, în: „Gândirea‖ XIII (1934), nr. 6 (octombrie), p. 209-

212, text reluat în: IDEM, Puncte cardinale în haos, pp. 147-158 (respectiv în ediția lui 

Petru Ursache a aceleiași cărți de la Ed. Timpul, Iaşi, 1996, pp. 83-89), aici: p. 156: „Însuşi 

d. Nicolae Iorga, apostolul din trecut al neamului, uitându-se pe sine în arhivele istoriei, 

(«Eu nu sunt eu!») a avut superbul cavalerism de-a numi «iresponsabili» pe nişte scriitori 

care zăceau în pivniţele jilave pentru o luptă de idei ce fusese odată chiar a domniei sale! 

(...) Iresponsabili, domnule Iorga? Linia noastră e a lui Bălcescu. E a lui Eminescu. E a 

tuturor celor care s-au răsucit româneşte şi creştineşte în rugul vedeniei unui Paradis, din 

care alţii şi-au calculat căderea pentru vanităţi ucigătoare de suflet.‖ 
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În fapt, cei mai importanți teologi ortodocși români, de la profesorul 

bucureștean de dogmatică Ioan Mihălcescu (viitorul mitropolit Irineu al 

Moldovei) la Nichifor Crainic și la părintele Dumitru Stăniloae, alături de 

care pot fi menționate alte personalități notabile ale învățământului teologic 

al vremii (Nicolae Colan, Petru Deheleanu, Gala Galaction etc.) au receptat 

fenomenul de la Maglavit ca fenomen teofanic și au căutat să reflecteze 

teologic asupra lui. La rândul lor, Episcopia Râmnicului Noului Severin și 

întregul Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, departe de a avea o 

atitudine rezervată față de arătările și minunile lucrate de Dumnezeu în 

Oltenia, au manifestat receptivitate față de acestea și au căutat (deși, din 

nefericire, într-o manieră lipsită de coerență) să ofere soluții practice 

problemelor legate de administrarea concretă a fenomenului social declanșat 

de teofanie. 

Dintre toate abordările teologice ale teofaniei de la Maglavit de până 

la instaurarea regimului comunist se detașează de departe contribuția în 

acest sens a părintelui Dumitru Stăniloae concentrată în amplul său studiu 

Încercare despre teofanii, publicat în primul număr al revistei „Gândirea‖ 

din 1936, iar apoi, într-o formă ușor augmentată, în volumul „Ortodoxie și 

românism‖ din 1939. Întrucât discuția teologică despre dumnezeiasca 

vedenie a lui Petru de la Maglavit se concentrase, cu impulsuri venite și din 

areal heterodox, asupra problemei posibilității lui Dumnezeu de a Se 

descoperi pe Sine omului, părintele Stăniloae pornește de la această 

întrebare, la care răspunde încă din primele rânduri ale tratării sale: 

„Răspunsul cel mai satisfăcător la această întrebare l-a dat mistica ortodoxă 

în vâltoarea discuțiilor isichaste din vecul 14. Iată acel răspuns: cu ființa 

Dumnezeu este inaccesibil, cu puterile și lucrările Sale El coboară până la 

noi‖.
21

  

Pornind de aici, profesorul de Teologie Dogmatică de la Sibiu și 

București își canalizează investigația teologică în direcția înțelegerii felului 

în care se realizează în modul cel mai concret teofaniile. Căci, dacă 

posibilitatea lui Dumnezeu de a se descoperi pe Sine este afirmată de toate 

religiile teiste, articularea modalității în care se realizează revelația divină 

reprezintă, cu adevărat, o problemă teologico-filosofică complicată. Aceasta 

își va găsi răspunsul dogmatic și metafizic cel mai bine articulat abia în 

isihasmul ortodox care distinge între ființa în sine a lui Dumnezeu și 

energiile Sale care izvorăsc din ea, fără a se identifica, în manieră plotinian 

emanaționistă, cu aceasta.  

Dar teologul român caută să ofere, pe lângă o înțelegere ontologică a 

relației dintre ființa și energiile divine, și o înțelegere teologică trinitară, dar 

                         
21

 DUMITRU STĂNILOAE, Încercare despre teofanii: interpretarea vedeniilor lui 

Petrache Lupu, p. 14 [ed. vol. Ortodoxie și românism, p. 127]. 
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și iconomică a felului în care se petrece descoperirea lui Dumnezeu către 

oameni. În acest sens, Dumitru Stăniloae recurge din nou la gândirea 

isihastă a Sf. Grigorie Palama, după care vederea celor dumnezeiești nu se 

poate realiza decât în Duhul Sfânt, Care cunoaște adâncurile lui Dumnezeu 

și în Care Dumnezeu Se contemplă pe Sine Însuși. Astfel, cel care 

contemplă cele divine poate face lucrul acesta doar în măsura în care se face 

el însuși mediu al Duhului Sfânt pentru ca, însoțind Duhul Care contemplă 

adâncurile dumnezeiești și pătruns fiind de El, să ajungă el însuși la 

dumnezeiasca vedere.
22

 Este o situație similară cu aceea a rugăciunii care, 

departe de a fi lucrarea naturală a omului, este strigăt al Duhului în inima 

noastră, cu care împreună strigăm și noi către Dumnezeu, numindu-L pe El 

Părinte și Tată (Gal. 4,6). 

Drept urmare, revelația divină este o lucrare a Duhului Sfânt și nu un 

fenomen fizic, care să poată fi experimentat și studiat în condiții de 

laborator. Deficiența de receptare de către opinia publică a vedeniilor 

dumnezeiești avute de către binecredinciosul păstor Petrache Lupu are de a 

face tocmai cu această profundă neînțelegere a actului teofanic în sine, 

respectiv cu incapacitatea de comprehensiune a felului în care Dumnezeu 

lucrează revelarea Sa către oameni. Părintele Stăniloae arată în acest sens că 

niciunul dintre oamenii care au avut fericirea de a avea parte de teofanii, de 

la păstorii din Betleem, cărora li s-au arătat îngerii vestind nașterea 

Mântuitorului, la păstorul Petru de la Maglavit, care a primit mesajul de 

chemare la pocăință a întregului neam românesc, nu a văzut cele 

dumnezeiești „prin puterea naturală a ochilor‖, căci „ceea ce au văzut nu era 

ceva întins în spațiu, un obiect între celelalte. Imaginii văzute de aceștia nu-i 

corespundea deci ceva spațial, material, sensibil‖.
23

 Vedenia dumnezeiască 

este o vedere duhovnicească, așa cum, de altfel, este, de pildă, vederea 

luminii taborice despre care vorbește Sf. Grigorie Palama. 

                         
22

 IBIDEM, p. 16 [pp. 131-132]: „Cum explică foarte frumos Sfânta Scriptură Palama, 

omul nu poate cunoaște și vedea cele ale lui Dumnezeu; numai Duhul lui Dumnezeu le 

poate cunoaște. Deci lipsește doar ca Duhul lui Dumnezeu să [S]e sălășluiască într-un om, 

ca acela să poată cunoaște cele ale lui Dumnezeu. Așa încât nu mai e omul care cunoaște 

ale lui Dumnezeu, ci Însuși Duhul Lui. Omul care leapădă duhul lumii «primește înăuntrul 

său Duhul de la Dumnezeu care cunoaște cele ce sunt ale lui Dumnezeu, precum duhul 

omului cunoaște cele ce sunt ale omului... Cum nu va vedea acela prin Duhul primit lumina 

nevăzută?... Doar nu-Și este Sieși nevizibil Dumnezeu, ci celor ce-L privesc și-L cugetă cu 

ochi și cugetări create și naturale. Celor în care Se inarticulează Dumnezeu ca organ 

conducător, nu le va oferi, prin Sine, într-un chip manifest și vederea darului Său?... Căci 

precum raza din ochi numai unindu-se cu razele soarelui devine lumină activă și vede cele 

sensibile, în același chip mintea numai devenind un duh cu Domnul, vede clar cele 

duhovnicești» (din SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, trad. de subsemnatul în Anuarul 

Academiei teologice Andreiane 1932-33, pag. 39-40)‖.  
23

 IBIDEM, p. 18 [p. 136]. 
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Astfel, „Dumnezeu, străbătând cu lucrarea Sa sufletul lui Petrache 

Lupu, Și-a constituit din materialul găsit în el o imagine cât mai potrivită, în 

cadrul acelui material, cu atitudinea în care a voit să Se descopere 

oamenilor‖.
24

 Astfel spus, revelația în general și teofania de la Maglavit în 

particular este „o pășire a lui Dumnezeu din planul insesizabil în cel 

sesizabil și acestea nu sunt deosebiri spațiale, ci de cunoaștere, de percepere. 

Imaginea însăși sub care S-a arătat Dumnezeu nu am putea-o plasa într-un 

punct fix, căci nu putem face acest lucru nici cu imaginile noastre. Dar cu 

siguranță că ea a fost și de-a lungul nervilor perceptivi, până la punctul lor 

exterior, reprezentând până acolo puterea dumnezeiască. Puterea divină 

putea lucra astfel asupra lui Petrache Lupu nu numai din interior, ci și din 

exterior‖.
25

 În felul acesta, deși este o viziune duhovnicească, vederea lui 

Dumnezeu nu este o nălucire subiectivă,
26

 așa cum eronat interpretează 

teofania de la Maglavit psihologul clujean Nicolae Mărgineanu,
27

 ci o 

realitate obiectivă operată de Dumnezeu însuși în maniera arătată de Sf. 

Grigorie Palama la care Stăniloae face referire la începutul studiului său, dar 

și către finalul său.
28

  

Desigur, duhul lumii acesteia, situat aprioric pe pozițiile ideologiei 

ateiste, anulează posibilitatea oricărei discuții cu privire la felul în care 

Dumnezeu Se revelează pe Sine și în care s-a produs teofania de la 

Maglavit. Ținând cont de aceasta, Dumitru Stăniloae ajunge la un alt aspect 

teologic pe care teofania din Sudul Olteniei îl implică. Valoarea acesteia, ca 

și valoarea tuturor teofaniilor în general constă, dincolo mesajul concret 

transmis prin intermediul lor, în faptul că ele sunt paradigmă a relației 

personale a lui Dumnezeu cu omul și invers, a omului cu Dumnezeu și, 

                         
24

 IBIDEM, p. 27 [p. 159]. 
25

 IBIDEM, p. 29 [p. 164]. 
26

 Un argument adus de părintele Stăniloae în acest sens, care se regăsește doar în ediția 

Încercării despre teofanii din Volumul Ortodoxie și românism (1939) este acela că, în urma 

arătării minunate, sănătatea psihică și somatică a ciobanului oltean nu s-a deteriorat, așa 

cum se întâmplă, în general, în cazul unor halucinații, simptome ale unei atare deteriorări, 

ci, dimpotrivă, „[î]n loc să-i fi stricat sănătății, vedeniile lui l-au făcut mai sănătos, trupește 

și sufletește‖ (IBIDEM, p. 148). 
27

 NICOLAE MĂRGINEANU: Amfiteatre și închisori (Mărturii asupra unui veac 

zbuciumat), ediție și studiu introductiv de Voicu Lăscuș, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991, pp. 

214; 216. 
28

 DUMITRU STĂNILOAE, Încercare despre teofanii: interpretarea vedeniilor lui 

Petrache Lupu, p. 27 [pp. 158-159]: „confirmăm și luminăm cuvintele Sf. Grigorie Palama, 

citate mai la începutul acestui articol, că nu omul este cel care vede pe Dumnezeu în 

experiențele mistice, ci Dumnezeu Se vede pe Sine Însuși, vede omul prin Duhul lui 

Dumnezeu, sau Duhul lui Dumnezeu prin aparatul omenesc. În modul acesta am avea să 

înțelegem dintr-o latură nouă ceea ce cer toți misticii drept condiție pentru vederea lui 

Dumnezeu: încetarea oricărei activități intelectuale, imaginative, precum și încetarea 

oricărei pasiuni‖. 
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implicit, o probă indubitabilă a caracterului personal al Lui și a posibilității 

noastre de a dezvolta o relație personală cu El. Anticipând maladiile 

discursului teologic al anilor ʼ50, la care am făcut referire în capitolul 

anterior și care au la bază secularizarea ca păcat împotriva Duhului Sfânt, 

adică asumarea duhului lumii acesteia în detrimentul Duhului lui 

Dumnezeu, părintele Stăniloae face o profundă și profetică analiză a acestei 

patologii spirituale: „Cugetăm pe Dumnezeu deistic – din efectele fostelor 

Lui lucrări - și-L simțim panteistic – ca lucrări suspendate sau emanate din 

cine știe ce forță impersonală – dar nu-L simțim personalistic. Aceasta e 

realitatea de cele mai multe ori. (...) De cele mai multe ori rugăciunea ne 

este un fel de meditație, adică o gândire la ceva departe de noi, o stare de 

vorbă cu noi înșine, o rostire de cereri fără conștiința actuală că ele merg la 

o persoană, ci undeva în vid. Intelectualul modern poate executa destul de 

ușor o meditație «religioasă», dar rugăciunea îi este un lucru aproape 

imposibil. (...) Socotesc meditația o amarnică autoînșelăciune religioasă, un 

surogat primejdios care nu ajută cu nimic la scoaterea omului din 

individualismul și neputința de a intra în contact viu cu Dumnezeu‖.
29

 

Tocmai de aceea teofania petrecută la începutul verii lui 1935 în 

Oltenia de Sud a provocat reacții atât de contradictorii în sfera publică 

românească, fiecare fiind prilejuită de duhul de care receptorul acesteia era 

animat – duhul veacului acestuia, sau Duhul lui Dumnezeu cel personal, 

Care voiește să intre în relație cu persoanele umane pe care le-a creat după 

chipul și asemănarea Sa. Ea a pătruns adânc în fisurile create de-a lungul a 

peste o sută de ani de secularizare forțată a mediului urban românesc, 

provocând o fertilă criză a conștiinței de sine a neamului românesc. 

Ajungând la finalul investigației sale, părintele Stăniloae abordează 

și problema imaginii pe care Dumnezeu o asumă pentru a Se arăta păstorului 

din lunca Dunării. Nimic din această imagine nu contrazice revelația divină 

anterioară și nu face notă discordantă cu mesajul divin transmis prin 

intermediul lui Petrache Lupu: înfățișarea de om bătrân corespunde intenției 

mustrătoare a lui Dumnezeu, Care cheamă la pocăință grabnică neamul 

românesc, chipul Său este luminos pentru că radiază harul dumnezeiesc, iar 

părul alb care-I acoperă întregul corp este hlamida Lui imperială care atestă 

autoritatea lui Dumnezeu: „Detaliul de om bătrân apare adeseori, întrucât în 

materialul de imagini lansează calitatea și deci lucrarea de Părinte al tuturor. 

«Moșul» văzut de Petrache Lupu are privirea aspră, deoarece Dumnezeu a 

vrut să-Și manifeste nemulțumirea Sa cu viața actuală a oamenilor, 

anticipând în această severitate asprimea cu care va întâmpina pe cei răi la 

Judecata din urmă. Părul alb, luminos, în care a apărut acoperit până jos și 

care a format pentru atâția un pretext de ironii, este hlamida maiestuoasă de 

                         
29

 IBIDEM, p. 17 [pp. 133-134]. 
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împărat (maiestosul nu apare în haină scurtă, care arată o fire zglobie, mai 

ușuratică), pe care Petrache Lupu a exprimat-o cum a putut. Ce ar zice cei ce 

se scandalizează de imaginea atât de plină de sens cu care S-a arătat 

Dumnezeu lui Petrache Lupu, dacă ar cunoaște imaginile cu mult mai stranii 

sub care S-a arătat Dumnezeu adeseori în Sfânta Scriptură?‖.
30

 Concluzia pe 

care părintele Stăniloae o trage la sfârșitul savantului său studiu este fermă. 

Vedenia ciobanului oltean este indubitabil autentică, înscriindu-se în tradiția 

teofanică a Bisericii cuprinsă în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție: 

„Precum se vede, nu există niciun motiv serios care să ne împiedice de-a 

crede că Petrache Lupu a văzut pe Dumnezeu. Dimpotrivă, vedenia lui 

întrunește toate criteriile teofaniei‖.
31

 

La șaisprezece ani de la publicarea Încercării sale despre teofanii 

(1936), marele teolog ortodox se aplecă din nou asupra fenomenului 

teofanic, în ambianța strădaniei Patriarhiei Române din anii ʼ50 de a-și 

demonstra neimplicarea politică (demers dificil, după entuziasmul declanșat 

în anii ʼ30-ʼ40 de mișcarea legionară în rândul preoțimii ortodoxe române) 

și bunele intenții în a găsi punți de dialog cu noua putere comunist-ateistă. 

De data aceasta, părintele Stăniloae caută să combată formele patologice de 

„misticism‖ manifestate inclusiv prin pretinse viziuni supranaturale sau 

teofanii. Publicat în 1952, studiul articulează în primă instanță o tipologie a 

fenomenelor încadrabile în această categorie, pentru ca, ulterior, să încerce 

să prezinte criteriile teologice ale distingerii teofaniilor adevărate de cele 

false.  

Formele de pseudomisticism la care se referă părintele Stăniloae în 

acest sens sunt în special ocultismul cu toate speciile sale („I. Domeniul 

ocultului sau al magiei și superstiției‖ - pp. 252-257) și cazurile maladive, în 

special de ordin psihic pătrunse în universul vieții religioase („II. Domeniul 

patologicului‖ – pp. 257-261). 

Marele teolog ortodox insistă în mod expres asupra importanței 

vedeniilor dumnezeiești în cadrul istoriei mântuirii: „Creștinismul stă pe 

baza Revelațiunii divine, care s-a produs în mare parte prin viziuni, și în 

istoria lui s-au produs adeseori viziuni autentice‖.
32

 Dar oricât de des s-au 

petrecut teofaniile în istorie, este nevoie de formularea unor criterii pentru a 

le putea distinge de falsele vedenii care, departe de a revela voia lui 

Dumnezeu către oameni, manifestă, în fapt, voia proprie a omului sau ispita 

celui rău travestită în voință divină. Tema realizării distincției dintre 

adevărul dumnezeiesc și impostură este străveche, datând din Biserica 

primară, care a fost preocupată să deosebească între proorocii/didascalii 
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 IBIDEM, p. 28 [p. 161]. 
31

 IBIDEM, p. 29 [p. 164]. 
32

 Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE: Formele și cauzele falsului misticism, p. 261. 
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adevărați și cei falși,
33

 și se întemeiază pe atenționarea Mântuitorului asupra 

pericolului reprezentat de hristoșii falși (pseudochristoi – Mt. 24,24 – a se 

vedea și versetul 5 la același capitol; Mc. 13,22) și proorocii mincinoși 

(pseudoprophētai – Mt. 24,11.24; Mc. 13,22). 

Drept urmare, fostul rector al Academiei teologice de la Sibiu 

identifică trei criterii fundamentale în vederea distingerii adevăratelor 

vedenii dumnezeiești de pretinsele descoperiri divine: „Dar ele, pe lângă 

faptul că se produc de oameni sănătoși mintal, se mai caracterizează prin 

aceea că sunt: 1. lipsite în general de o formă asemănătoare formelor din lume; 

2. sunt rare, sau extraordinare, și servesc unui scop de misiune; 3. presupun o 

curățire desăvârșită de patimi la cel care le are‖.
34

 

Părintele Stăniloae întemeiază cel dintâi criteriu pe apofatismul Sf. 

Ap. Pavel, care, trimițând în 1 Cor. 2,9
35

 la (Trito-)Isaia 64,3, insistă asupra 

caracterului tainic al înțelepciunii divine (1 Cor. 2,7 - theou sophian en 

mystēriō), care face ca revelația primită în extaz să se sustragă limbajului și 

reprezentărilor comune (a se vedea 2 Cor. 12,4: „a fost răpit în rai și a auzit 

cuvinte de nespus [arrēta rhēmata], pe care nu se cuvine omului să le 

grăiască‖). Totuși, experiența teofanică a Apostolului neamurilor nu trebuie 

redusă la extazul relatat în textul paulin de la 2 Cor. 12,1-4, de vreme ce 

venirea sa la Hristos se produce în urma unei teofanii cutremurătoare (Fapte 

9,1-9 cf. Fapte 22,3-11), care-i oferă posibilitatea unei întâlniri directe în 

Duhul Sfânt cu Iisus cel înviat și înălțat la ceruri și a unui dialog personal cu 

El. Dacă textele lucanice de la Fapte insistă asupra vedeniei luminoase pe 

care prigonitorul Saul a avut-o pe drumul Damascului, Sf. Ap. Pavel 

mărturisește cu propriile sale cuvinte că L-a văzut, cu această ocazie, cu 

ochii săi pe Domnul („Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus Domnul 

nostru?‖ - 1 Cor. 9,1), reluând informația în penultimul capitol al aceleiași 

epistole („Iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, [Hristos] mi 

S-a arătat și mie‖ - 1 Cor. 15,8) și arătând că, prin această descoperire, a 

primit Evanghelia lui Hristos (Gal. 1, 11-17) și a fost investit de Mântuitorul 

ca apostol (1 Cor. 9,1). 

Conștient poate de insuficienta fundamentare biblică a tezei sale, 

care îi știrbește acesteia caracterul său apodictic, Dumitru Stăniloae concede 

încă de la debutul acestui paragraf că există și situații în Sfânta Scriptură în 

care viziunile „primesc oarecari forme‖, făcând trimitere la Apocalipsă și la 

cartea profetului Daniel. După teologul român, în astfel de cazuri se 

urmărește simbolizarea unor sensuri spirituale, „dar chiar prin aceasta se 
                         
33

 O temă centrală în Didahia celor doisprezece Apostoli, în: Scrierile Părinților Apostolici, 

trad. Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1979 [PSB, vol. 1]. 
34

 Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, Formele și cauzele falsului misticism, p. 261.  
35

 1 Cor. 2,9: „Ci precum este scris: «Cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, și la 

inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-l iubesc pe El»‖. 
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arată că formele respective nu sunt inerente realităților cerești‖.
36

 În sine, 

această idee este un truism. În mod evident, realitățile cerești depășesc 

capacitatea noastră de percepție și formele lumii acesteia. Tocmai de aceea, 

atunci când descoperirile divine se produc, omul care le receptează încearcă 

să le așeze în categoriile deja formate ale minții sale sau, pur și simplu, le 

receptează spontan în aceste categorii, după cum arăta însuși părintele 

Stăniloae în urmă cu șaisprezece ani: „Înaintând în ființa omenească, în 

acest magazin și laborator de imagini, să zicem în această «materie», 

Dumnezeu aprinde acolo o lumină: Își sintetizează o imagine, actualizând o 

înclinație a ființei Sale. Imaginea de persoană omenească este forma 

oarecum firească în care apare Dumnezeu. Detaliile în care se îmbracă 

această imagine omenească generală, într-o revelație sau alta, depind apoi 

atât de intenția cu care Se revelează de fiecare dată Dumnezeu, cât și de 

«materia» de imagini în care străbate și din care Își formează, transfigurând-

o, o imagine Sieși‖.
37

 De pildă, Duhul Sfânt nu este, bineînțeles, nici 

porumbel și nici limbi de foc, dar Se descoperă în mod sensibil sub atare 

forme, pătrunzând sinele celor care primesc revelația divină și formându-Și 

astfel o imagine ușor asimilabilă de către firea omenească.  

Intenția lui Stăniloae, cuprinsă în acest prim principiu de identificare 

a adevăratelor vedenii dumnezeiești, se explicitează prin referințele pe care 

acesta le face
38

 cu privire la învățătura isihastă despre vederea luminii 

necreate (lumina taborică) a lui Dumnezeu (la care, de altfel, făcuse referire 

în mod constant și în studiul din 1936) și la convorbirile pe care Sf. Simeon 

Noul Teolog le are cu Hristos, Care i Se descoperă în lumina neapropiată, și 

pe care le redă în Imnele sale.
39

 Când se referă la faptul că adevăratele 

vedenii sunt „lipsite de o formă asemănătoare formelor din lume‖, marele 

teolog ortodox are în vedere faptul că teofaniile se petrec în lumina divină 

necreată, deschizând perspective asupra unei realități străine, suprasensibile, 

ce depășește universul nostru limitat. Este o idee pe care părintele Stăniloae 

a mai articulat-o, de asemenea, în Încercarea sa despre teofanii din 1936, cu 

aplicare concretă la vedeniile avute la Maglavit de Petrache Lupu și făcând 

trimitere la doctrina palamită despre vederea luminii necreate a lui 

Dumnezeu: „ca toți care s-au învrednicit de asemenea vederi, Petrache Lupu 

nu pretinde că poate reda exact ceea ce a văzut, ci numai aproximativ, și 

folosește, de aceea particula «ca». «De aceea se atârnă de cele mai multe ori, 
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 Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, Formele și cauzele falsului misticism, p. 261. 
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 IDEM, Încercare despre teofanii, p. 28 [p. 161]. 
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 IDEM, Formele și cauzele falsului misticism, p. 262. 
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 De altminteri, tot părintele Stăniloae va oferi o primă traducere a acestora: SF. SIMEON 

NOUL TEOLOG, Imnele iubirii dumnezeiești, în: Pr. Prof. Dr. DUMITRU STĂNILOAE, 

Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1991 [1990], 

pp. 307-705. 
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la aceste descrieri, particula ca, prin care se caută o asemănare, fiindcă 

vederea e negrăită și mai presus de orice nume» (Sf. Grigorie Palama, op. cit., 

p. 28)‖.
40

  

De asemenea, caracterizarea adevăratelor viziuni ca fiind „mai 

presus de formă‖ trimite la idealul contemplării luminii taborice necreate, 

finalitatea rugăciunii isihaste a inimii. Desigur, aceasta din urmă este o 

formă particulară de teofanie, obținută în urma unei asidue practici 

duhovnicești, dar la fel de relevantă pentru caracterul mai presus de lume și 

mai presus de vedere omenească al teofaniilor adevărate. 

Pe de altă parte, părintele Stăniloae insistă în acest context asupra 

rezervelor marilor reprezentanți ai spiritualității patristice răsăritene față de 

grabnica primire în inimă a unor vedenii sau arătări. Dat fiind faptul că 

acestea pot fi uneori, așa cum se întâmplă, de pildă, în Pateric, ispite și 

amăgiri demonice, se impune o maximă precauție față de ele și o acceptare 

rezervată a lor, mergând chiar până la respingerea lor totală, după 

recomandarea filocalică a Sf. Diadoh al Foticeii. Teofania adevărată se 

vădește în urma unei examinări teologice lucide, care presupune inclusiv 

harisma deosebirii duhurilor. În lipsa acestei harisme, este mai folositor 

omului să fie rezervat cu privire la orice formă de viziune. 

Cel de-al doilea criteriu de identificare a teofaniilor autentice oferit 

de părintele Stăniloae în studiul său din 1952 se referă la caracterul rar și cu 

totul extraordinar al teofaniilor autentice: „Vederile adevărate sunt extrem 

de rari, sunt extraordinare, și servesc unor scopuri de mare activitate 

misionară. Când tot al zecelea individ ni se prezintă cu pretenția că are 

viziuni și aproape zilnic, pe de altă parte e incapabil de o lucrare serioasă de 

misiune, avem de a face în mod sigur cu niște bolnavi mintal sau cu niște 

șarlatani sau cu niște victime ale ignoranței. Viziunea și minunea sunt nu 

numai supranaturale, ci și extraordinare. (...) Sf. Ap. Pavel a avut o singură 

răpire și vorbește despre ea o singură dată și abia după 14 ani, silit de cei ce-

i contestau autoritatea spre pierzania lor, dar și atunci o anunță simplu, fără 

să o descrie în amănunte (II Cor. 12,3-4)‖.
41

  

Este vorba de un ecou al deja amintitei teze pătrunse în literatura 

teologică a anilor ʼ50 prin contagiunea cu ideologia oficială a statului 

comunist, atât de dornică să-l exileze pe Dumnezeu din realitatea cotidiană 

și din viețile oamenilor. Dumitru Stăniloae o preia destul de fidel,
42
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 DUMITRU STĂNILOAE, Încercare despre teofanii: interpretarea vedeniilor lui 

Petrache Lupu, p. 28 [pp. 161-162]. Textul citat din Sf. Grigorie Palama este tradus de 

Stăniloae și fusese publicat în „Anuarul Academiei teologice Andreiane‖ 1932-1933. 
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 Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, Formele și cauzele falsului misticism, p. 262. 
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 Nu este singurul tribut pe care părintele Stăniloae îl plătește duhului vremii. La finele 

aceluiași studiu, autorul leagă fenomenul falsului misticism de „epocile marilor prefaceri 

sociale‖, recurgând la argoul marxist-comunist al vremii. IBIDEM, p. 272: „De aceea, 
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afirmând în același loc că „Dumnezeu nu suspendă ordinea naturală, pe care 

tot el a făcut-o, prin intervenții supranaturale, la tot pasul și de hatârul 

individual al oricui‖.
43

 O astfel de formulare aduce instantaneu aminte de 

gândirea filosofului Benedict Spinoza, suspectat secole de-a rândul de 

panteism și chiar de ateism. În cea dintâi parte a Eticii sale,
44

 acesta din 

urmă pleda pentru identificarea exclusivă a ordinii naturale cu voința divină, 

ceea ce exclude posibilitatea suspendării miraculoase a acestei ordini 

naturale în scopul unei revelări personale cu caracter special a lui 

Dumnezeu.  

Părintele Stăniloae nu abandonează însă discursul în acest punct, 

cum ar fi fost, de altfel, pe placul ideologiei de stat a vremii, ci, corelează 

învățătura despre ordinea naturală a lumii cu doctrina despre energiile 

necreate ale lui Dumnezeu, care asigură atât distincția necesară dintre 

Dumnezeu și lume, cât și prezența Sa personală în lumea creată de El și, 

implicit, fenomenul teofanic: „Desigur, cum am mai amintit, Biserica 

noastră are doctrina despre energiile divine necreate, cari coboară în lume. 

Dar tocmai pentru că sunt necreate , se salvează discontinuitatea între 

ordinea creată și ele, se salvează caracterul apofatic al cunoașterii lui 

Dumnezeu, se salvează transcendența [L]ui pentru puterile naturale de 

sesizare a a omului, se salvează caracterul deosebit al acestor energii față de 

orice energie și formă din lume‖.
45

  

Pe de altă parte, deși concede că descoperirea de Sine a lui 

Dumnezeu este posibilă „în mod cu totul extraordinar‖, părintele Stăniloae 

insistă asupra desfășurării acesteia „în vederea mântuirii sau a reconvertirii 

unor mari mulțimi‖,
46

 aducând astfel un puternic corectiv moral-teologic și 

misionar criteriologiei adevăratelor teofanii. Prin aceste cuvinte însă, marele 

teolog ortodox aproape că descrie fenomenul teofaniei de la Maglavit cu 

uriașul ei impact moral și misionar, ca și propovăduirea păstorului Petrache 

                                                               

fenomenele falsului misticism se îndesesc mai ales în epocile marilor prefaceri sociale, 

punând stăpânire cu deosebire pe cei ce își pierd pozițiile favorizate ce le aveau în 

orânduirile apuse, pe cei ce din pricina aceasta nu pot accepta cu inima ușoară noua 

realitate socială și au motive să se teamă de ea, ca și de orice consolidare și desfășurare a 

ei‖.    
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 BARUCH SPINOZA, Etica demonstrată după metoda geometrică și împărțită în cinci 

părți, trad., studiu introductiv și note de Alexandru Posescu, Ed. Științifică și 

Enciclopedică, Bucureşti, 1981, I. „Despre Dumnezeu‖, pp. 5-47; a se vedea, de pildă, 

propoziția XXXIII, din partea I, pp. 36-39. 
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Lupu, al cărei conținut, redând cuvintele primite de la Dumnezeu, este o 

insistentă chemare la pocăință a întregului popor român și a întregii lumi.
47

 

În sfârșit, cel de al treilea criteriu al adevăratelor teofanii articulat de 

părintele Stăniloae decurge din acest corectiv moral-teologic și pastoral-

misionar pe care el îl adaugă, anterior, obiecției rarității și caracterului 

extraordinar al descoperirii prezenței personale a lui Dumnezeu în lume. 

Teologul român insistă în mod cu totul deosebit asupra vieții curate din 

punct de vedere moral a celor cărora li Se descoperă bunul Dumnezeu. Doar 

în urma curățirii de patimi, cu inima purificată, omul poate ajunge la 

contemplarea lui Dumnezeu. Altfel spus, descoperirea lui Dumnezeu nu este 

un eveniment pe care omul îl receptează pasiv, ca pe un spectacol oarecare, 

fără nicio contribuție din partea lui, ci presupune strădania acestuia de a-și 

purifica simțurile și de a-și schimba cugetul și modul de viață (metanoia) 

pentru ca astfel să devină capabil a intra în comuniune și dialog personal cu 

Dumnezeu. Tocmai în acest pasivism sau, mai potrivit spus, în inactivism 

identifică profesorul român de teologie trăsătura fundamentală a falsului 

misticism. 

De altfel, cauzele falsului misticism pe care le identifică părintele 

Stăniloae
48

 sunt eminamente de natură morală. Este vorba de ignoranța 

agresivă, închisă în ea însăși, fără perspectiva de a se deschide câtuși de 

puțin către cunoaștere, de lăcomia care conduce la instrumentalizarea vieții 

religioase în vederea câștigului material, de prezumția care îi face pe unii să 

se creadă a fi ceea ce nu sunt, dar și de absența strădaniei morale și a 

smereniei (sau, uneori, de falsa smerenie).  

Dacă este să ne raportăm din acest punct de vedere la persoana lui 

Petru de la Maglavit, putem lesne constata că acesta nu se încadrează în 

niciuna din categoriile articulate mai sus. Spirit viu, în ciuda simplității sale, 

curios să afle cât mai multe (cum îl descrie foarte plastic Nichifor Crainic),
49

 

de o moralitate impresionantă (atestată chiar și de detractori ai săi precum 

Nicolae Mărgineanu),
50

 neatins câtuși de puțin de morbul lăcomiei, deși 

nenumărați profitori de toate tipurile s-au adunat în jurul său, profitând de 

bunătatea și nevinovăția sa sufletească, de o adâncă smerenie, în care a trăit 

până la sfârșitul vieții sale, retrăgându-se în sine ca un monah, impunându-și 

votul tăcerii și răbdând ca un nebun (moros) pentru Hristos ironiile și 

batjocoririle înțelepților (sophoi) lumii acesteia, fericitul Petru de la 
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 După cum am arătat în studiul Teofanie și renaștere morală. Dumnezeiasca vedenie a lui 
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Maglavit rămâne o prezență aproape nefiresc de luminoasă în trecutul recent 

al țării noastre, atât de obișnuită cu jumătățile de măsură și compromisurile 

morale.  

Pe lângă perspectiva isihastă pe care o aduce asupra teofaniei, ca 

manifestare a energiilor necreate ale lui Dumnezeu și imagine radiind 

lumina tainică de pe Tabor în sufletele celor credincioși, contribuția 

esențială a părintelui Stăniloae la cercetarea fenomenului teofanic în general 

și a fenomenului Maglavit în special constă, de asemenea, în afirmarea 

hotărâtă a dimensiunii moral-teologice a adevăratelor vedenii dumnezeiești. 

Spre finalul studiului său din 1952, fostul rector al Academiei teologice de 

la Sibiu insistă în mod deosebit asupra acestui aspect, conchizând: „Numai 

un creștinism în care eticul are un așa mare rol, în care contribuția omului la 

mântuirea sa prin fapte este atât de necesară este un factor de formare a 

omului și a păstrat în toată deplinătatea esența de adevărată religie a 

creștinismului. Iar acest creștinism este ortodoxia. Oriunde nu se urmărește 

această formare, această întărire a omului, oriunde omul e depreciat, puterea 

lui slăbită, avem o cădere de la adevărata religie într-un fals misticism. 

Acolo nu se împlinește voia lui Dumnezeu, Care a trimis pe Fiul Său în 

lume ca să refacă pe om, ca oamenii «viață să aibă și mai mult să aibă», care 

voiește, potrivit cuvântului Sf. Ap. Pavel, ca noi să fim «puternic întăriți, 

prin Duhul Sfânt, în omul dinlăuntru» (Ef. 3,16)‖.
51

 

În mod evident, între studiul din 1936 dedicat teofaniei de la 

Maglavit și cel din 1952, orientat împotriva falsului misticism, există o 

perfectă continuitate ideatică. Departe de a se dezice de cele susținute în 

urmă cu șaisprezece ani, Stăniloae le întărește într-un context foarte dificil, 

reușind cu multă abilitate să treacă prin furcile caudine ale ideologiei 

oficiale, ale cărei clișee este nevoit să le adopte în parte, pentru a le corija 

însă ulterior și a le depăși în duhul învățăturii de credință ortodoxe. Nu este 

vorba așadar de o cezură în cadrul discursului părintelui Stăniloae sau de doi 

„Stăniloae‖ – unul de tinerețe, mai imprudent, și unul de maturitate, mai 

rezervat. Autorul lui Iisus Hristos sau Restaurarea omului rămâne 

consecvent cu sine însuși, adaptându-se cu mult discernământ rigorilor 

noilor timpuri. Falsul misticism pe care îl combate se referă la realitatea 

difuză a unei religiozități eretice, autodeposedată de orice perspectivă 

morală, cultivând un pasivism morbid și un inactivism etic total opus 

conținutului vedeniilor și propovăduirii fericitului păstor Petru de la 

Maglavit. 
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3. Perspectiva ecleziologică. Teofania de la Maglavit ca parte a 

unei întregi tradiții teofanice și locul acesteia în viața Bisericii după 

ieroschimonahul Nil Dorobanțu (1920-1977) 
Alături de consistenta contribuție teologică a părintelui Dumitru 

Stăniloae cu privire la teofania de la Maglavit și la teofanii în general, în 

peisajul teologiei ortodoxe românești se impune în mod deosebit reflecția 

profundă a ieroschimonahului Nil Dorobanțu (1920-1977), el însuși ucenic 

apropiat (doctorand) al părintelui Stăniloae în anii ʼ40-ʼ50. Scrierile sale, 

care au început să fie publicate de câțiva ani încoace,
52

 scot la iveală un 

trăitor profund al Ortodoxiei și, în același timp, un teolog de o profunzime 

ieșită din comun. Originar din Oltenia, ca și Petrache Lupu, și marcat 

profund, încă din copilărie și adolescență, de fenomenul teofanic de la 

Maglavit, ca și de întâlnirea cu mari teologi, duhovnici și trăitori precum 

părintele Stăniloae, părintele Arsenie Boca, părintele Ioan Iovan sau maica 

stareță Veronica de la Vladimirești, părintele Nil Dorobanțu este el însuși un 

văzător de Dumnezeu, având încă din copilărie teofanii petrecute, cele mai 

multe, în contextul Sfintei Liturghii.  

Într-un mod pe cât de original, pe atât de fidel duhului teologic al 

tradiției ortodoxe, Nil Dorobanțu răstoarnă problema așa cum fusese ea pusă 

în abordările de până în anii ʼ50 ale teofaniei de la Maglavit și ale teofaniilor 

în general.
53

 După el, problema nu constă în a stabili dacă vedeniile lui 

Petrache Lupu și a altora din epocă sunt autentice sau nu. Problema este 

cum de poate exista rugăciune, slujire liturgică, nevoință ascetică sau 

reflecție teologică fără teofanie, în condițiile în care rugăciunea este strigăt 

al Duhului Sfânt în inimă, Sfânta Liturghie culminează cu împărtășirea cu 

Hristos euharistic și cu vederea luminii celei adevărate, nevoințele ascetice 

sunt mijloc prin care se obține purificarea, condiție necesară pentru a accede 

la vederea luminii taborice necreate, iar reflecția teologică este, în forma ei 

deplină, contemplație (theoria – adică vedere a lui Dumnezeu). Teofania nu 

ar trebui să fie astfel o excepție, ci, dimpotrivă, paradigma propriu-zisă a 

teologhisirii. Altfel spus, experiența religioasă e teofanie sau nu există 
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deloc. De altfel, conceptul însuși de religie trimite la prezența vie și 

lucrătoare a lui Dumnezeu, respectiv la relația personală a omului cu El 

În permanentă polemică cu promotorii duhului ostil prezenței lui 

Dumnezeu în lume al veacului acestuia, Nil Dorobanțu reamintește că, de 

fapt, întreaga experiență și tradiție a Bisericii se întemeiază pe descoperire 

dumnezeiască și este teofanie: „Nimic nu lucrau sfinții fără descoperire 

divină, iar voi ați ajuns să negați nu numai teofaniile, dar chiar pe 

Dumnezeu. De altfel, implicit, fiind legate una de alta, voi, ateii, negați 

divinitatea, pe când voi, clerul fariseic, discreditați prezența vie și actuală 

teofanică, tainică și chiar Euharistia, ceea ce-i totuna. Așa că fiecare, în 

sectorul vostru, sunteți atei în felul vostru‖.
54

  

În fapt, ieroschimonahul oltean reia, într-un stil polemic mai puțin 

familiar cititorului de azi, dar foarte prezent la Sfinții Părinți din vechime, 

argumentul fundamental al mentorului său teologic, părintele Dumitru 

Stăniloae: teofania ca descoperire de Sine a lui Dumnezeu și adresare a Lui 

către făpturile Sale este proba de netăgăduit a faptului că Dumnezeu este viu 

și personal și, în același timp, marca specifică a Ortodoxiei, care o distinge 

pe aceasta de rătăcirile metafizice ale duhului lumii acesteia – deismul, ca 

promovare a absenței lui Dumnezeu din creația Sa, panteismul, ca 

identificare a Lui cu propriile Sale făpturi, și consecința directă a acestora, 

ateismul, ca negare a ființării propriu-zise a lui Dumnezeu. Elaborarea unei 

teologii articulate altfel decât în dialog personal și teofanic cu Dumnezeu, 

înseamnă promovarea unei imense imposturi, căci, în acest caz, se recurge la 

conceptul de „teologie‖ fără ca el să aibă corespondent real, la adăpostul lui, 

în școlile de teologie marcate de raționalism, făcându-se de fapt mitologie, 

ideologie sau, de-a dreptul, idolatrie.
55

 Tocmai de aceea, prigonirea 

antihristică de după cel de-al Doilea Război Mondial (atât cea „din afară‖, 

cât și cea „dinăuntru‖) s-a focalizat asupra principalelor forme de prezență 

personală a lui Dumnezeu în lume: vederea lui Dumnezeu în contemplația 

duhovnicească și teofanie și Sf. Euharistie (și, în general, Sfintele Taine).
56

 

Au fost astfel obstrucționate în mod special cuminecarea celor credincioși 

cu Hristos euharistic, modul de viețuire ascetic și contemplativ promovat de 

monahismul ortodox (atingând paroxismul prin decretul 410/1959), dar și 

fenomenele teofanice și evlavia oamenilor față de ele. 

De aceea, părintele ieroschimonah insistă asupra faptului că teologia 

cea adevărată nu înseamnă cercetarea prin disecare a unui obiect de studiu 

mort, ci întâlnirea personală cu Dumnezeu, Subiectul Viu și lucrător Care ne 
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proniază în toate împrejurările concrete ale vieții și ni Se adresează personal, 

vorbindu-ne despre El și despre noi înșine și chemându-ne la comuniune 

personală cu El: „Veniți voi toți, mucenicii, cuvioșii, misticii și plângeți de 

mila noastră, a bieților doctoranzi în teologie, de azi. Învață-ne, Doamne, 

Iisuse Hristoase, mistica adevărată și întrupează-Te din nou, dar de data 

aceasta în viața noastră cea duhovnicească. Voi, doctorilor teologi, n-ați mai 

avut de mult un examen și v-ați depărtat de adevărata viață duhovnicească. 

Dacă știți totul în teologie, în mod epistemologic, teoretic, totuși n-ați 

experimentat chiar știința voastră și nimănui nu v-a vorbit până astăzi 

Dumnezeu. Cantitativ ați acumulat toată știința obiectivă, dar ce știință mai 

mare voiți decât Însuși Obiectul științific să Se transforme în Subiect Viu și 

să vă vorbească El Însuși despre El? Că doar, în fond, aceasta-i adevărata 

teologie. Voi doar jonglați cu teologia și scindați pe Dumnezeu, analizați și 

interpretați cu scolastică și cu talmudism, încât ați ajuns chiar să negați 

teofania centrală a științei teologice [s.n.]. (...) Dar s-a schimbat 

Dumnezeu? Nu poate să vorbească, să Se arate și să lucreze proniator azi? 

Nu cumva v-ați erijat în zei, ca și Sanhedrinul care a condamnat pe 

Dumnezeul Cel Viu la moarte?‖.
57

 

Departe de a fi un fenomen marginal al vieții religioase, teofania 

reprezintă însăși chintesența acesteia, căci în ea omul Îl întâlnește personal 

pe Dumnezeu Care Se descoperă pe Sine. Întreaga istorie a mântuirii este o 

istorie a descoperirii de Sine a lui Dumnezeu, care culminează în întruparea 

Mântuitorului. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament și în 

întreaga istorie a Bisericii, Dumnezeu nu a încetat să Se adreseze omului 

pentru a-l lumina și a-l călăuzi pe calea mântuirii. Întreaga Sfântă Tradiție, 

îmbrățișând în ea și Sfânta Scriptură, este o tradiție teofanică,
58

 fapt devenit 

vizibil chiar și în istoria recentă a Bisericii Ortodoxe, un adevărat șirag de 

teofanii, de la Fericitul Petru de la Maglavit la maica stareță Veronica de la 

Vladimirești și la teofaniile de care a avut parte părintele Nil Dorobanțu 

însuși și la care el face referire în scrierile sale,
59

 toate publicate postum. 

                         
57

 IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, pp. 62-63. 
58

 IDEM, Teofaniile din Pateric, pp. 40-41: „Sfinții se ajutau și se completau în teofanii, iar 

darul se transmitea mai departe după moarte, ca de la Zaharia la Isidor‖. IDEM: Petru de la 

Maglavit: teofanie, p. 17: „Noi, urmașii tuturor teofaniilor, ne-am închinat și am crezut în 

ambele altare, pe ambii sfinți [Petru și Veronica – n.n.] i-am cinstit...‖ 
59

 IDEM, Petru de la Maglavit: teofanie, p. 28. Asupra teofaniei de la Văratec, 

ieroschimonahul revine cu detalii în alte texte. A se vedea IDEM, Veronica de la 

Vladimirești: teofanie, p. 36: „Și mie, păcătosului, mi S-a revelat Hristos în Văratec în fața 

vrăjmașilor atei și farisei, precum Veronicăi. La fel, am auzit Cuvânt ceresc: «În fața 

vrăjmașilor Mei, aici, să puneți Sfânta Cruce!». Ne-ați stricat altarele, ateilor și fariseilor, 

dar Hristos ne-a revelat altele și tot îi slujim cu dor și cu dar de sus. La fel a grăit Cuvânt 

ceresc și a făcut minuni, de s-au cutremurat toți răjmașii. Că Văratecul a fost prigonit, iar 

ateii au fost prigoniți de ei înșiși, ca Saturn și Moloch cu pruncii lor‖; IBIDEM, p. 60. „Iar 



82 

Probabil că, dacă ar fi avut cunoștință despre descoperirea prin vedenie a 

moaștelor Sfântului Efrem cel Nou de către maica Macaria Desipri la Nea 

Makri în anul 1950,
60

 părintele Nil Dorobanțu ar fi menționat-o și pe 

aceasta, alături de altele. Cazul Sfântului Efrem cel Nou (1384-1426), care a 

fost canonizat în anul 1998 de Biserica Ortodoxă Greacă este paradigmatic 

în acest sens, cu atât mai mult cu cât sursele din care știm tot ceea ce știm 

despre acest sfânt mucenic sunt exclusiv de ordin teofanic și au de a face cu 

descoperirile și vedeniile avute, în special, de maica Macaria. 

Asimilarea activă a fenomenului teofanic de către Biserica Ortodoxă 

Greacă și nu marginalizarea acestuia, cum s-a întâmplat în Biserica 

Ortodoxă Română sub înrâurirea ideologiei de sorginte sovietică, este și soluția 

pe care o propune, în maniera sa proprie, Nil Dorobanțu în anii ʼ50-ʼ60. 

Părintele ieroschimonah pornește în acest sens de la constatarea impactului 

moral și pastoral-misionar imens al teofaniei de la Maglavit, al 

propovăduirii simple a lui Petrache Lupu și al tămăduirilor minunate 

săvârșite prin el: „Dacă cuvintele gângavului Moise și ale ciobanului David, 

împăratul și profetul ales de la oi, s-au plinit, cum de nu vedeți și plinirea 

cuvântului ciobanului Petru românul? (...) Vedeți că Petru a chemat pe tot 

neamul în jurul Sfintei Biserici Ortodoxe, s-au convertit chiar evrei, atei, 

păgâni, împărați și regi, proletari și sclavi, boieri și muncitori, savanți și 

filozofi, prin faptul toți și-au vindecat trupuri și suflete. (...) Venind să se 

tămăduiască evreii, păgânii și neamurile, toate religiile și sectele, primeau 

mai întâi Botezul, Mirungerea, le făceau clericii Sfântul Maslu, îi 

spovedeau, îi dezlegau, îi iertau și îi împărtășeau. Dar toți gustau apa din 

sălciile și din buturugile plângătoare, ori se vindecau prin punerea mâinilor 

ciobanului mirean‖.
61

 Harismele, de primirea cărora s-a învrednicit păstorul 

de Dumnezeu văzător din lunca Dunării, au rodit astfel în Biserică și pentru 

Biserică, fapt care, în viziunea lui Nil Dorobanțu, ar fi trebuit marcat printr-o 

recunoaștere harică de către Biserică, ce s-ar fi putut realiza prin hirotonirea 

lui Petrache Lupu sau, măcar, prin tunderea lui în monahism. Temeiul unei 

atare măsuri ar fi fost alegerea specială a lui Petru de la Maglavit de către 

Dumnezeu însuși. Astfel, deși nu studiase teologie la universitate sau la 

seminar, ciobanul oltean învățase teologia cea adevărată direct de la 

Dumnezeu, de la Care primise chemarea la propovăduire și cuvintele 
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adevărului: „Hristos hirotonise pe Petru, de vreme ce el a intrat în altar chiar 

pe ușile împărătești, chemat de Dumnezeu Însuși, în timp ce clerul 

pătrundea în virtutea tradiției vechi. Hristos e viu, actual și prezent, Se arată 

cui vrea și alege pe cine voiește. Era bine dacă ierarhia l-ar fi recunoscut pe 

Petru ca și cleric, monah, sau măcar frate de mănăstire. Dar toți au fost orbi 

și n-au luat seama la cuvântul lui Hristos, au urmat mai departe păcatele și 

au luat pe cioban în palate, i-au dat, în loc de icoane, chipurile lor 

pământești, pentru care este hulit azi‖.
62

  

O astfel de rezolvare a problemei raportului dintre har și harisme, 

una foarte veche, de altfel, în istoria Bisericii (în special în istoria 

monahismului)
63

 este originală și vizionară și ar fi fost, poate, una inspirată 

în cazul păstorului Petru de la Maglavit. Desigur, harul nu se confundă cu 

harismele, dar primirea acestora în mod nemijlocit de la Dumnezeu ar trebui 

uneori dublată de Biserică prin împărtășirea harului preoțesc ca formă 

particulară de asimilare a acestor harisme în viața eclezială: „Dar când 

Hristos Însuși investește pe vreun laic creștin cu misiunea aceasta, atunci e 

hirotonit de Dumnezeu, iar voi, oamenii, trebuia să faceți mai departe cele 

legale, spre a-l introduce în cler pe Petru sau a-l tunde în monahism. (...)  Iar 

dacă Petru L-a văzut pe Dumnezeu, ce aveți împotrivă, cărturarilor și 

fariseilor prihăniți?‖
64

 

Vorbind de «hirotonirea» lui Petru de către Hristos, părintele Nil 

Dorobanțu vine cu o nouă abordare, la fel de temeinică și surprinzătoare ca 

și cele de până acum, cu privire la identitatea „Moșului‖ Care i S-a arătat 

păstorului din Maglavit. Dacă, în general, descrierea lui Petrache Lupu a dus 

cu gândul la Dumnezeu Tatăl (episcopul Vartolomeu Stănescu al 

Râmnicului Noului Severin stabilind, de altfel, ca prim hram al mănăstirii 

Maglavit, aflate în construcție după teofanie, pe Dumnezeu Tatăl), 

ieroschimonahul originar în Mehedinți insistă asupra faptului că Cel Care i 

S-a arătat ciobanului oltean a fost, de fapt, Mântuitorul Hristos. Părintele 

Dumitru Stăniloae sugera, de altfel, acest lucru încă din 1936, când făcea 

conexiunea între privirea mustrătoare a „Moșului‖ și Dreptul Judecător 

(Care nu este altul decât Hristos). Nil Dorobanțu îi urmează, aducând noi 

argumente: culoarea albă a părului s-ar datora luminii puternice care iradia 

din Mântuitorul și confuziei pe care bietul țăran o face între bătrânețe și 

eternitate; în plus, „Moșul‖ Însuși obiectează la acest apelativ folosit de 

cioban: „La jertfa de seară, la timpul vecerniei, s-a arătat Hristos în lumină 

strălucitoare, cu păr alb din cap până în picioare, «Cel vechi de zile» despre 
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care vorbește Daniil, cu ochii albaștri de foc senin divin, cu nas, cu gură, cu 

picioare, precum a și fost întrupat, dar cu aripi pe umeri. Petru Îi zice Moș, 

confundând lumina cu părul și eternitatea divină cu bătrânețea. Dar Hristos 

i-a ripostat în august 1935, după trei luni de la prima vedenie: «Ce tot îmi 

spui că Eu sunt Moș? Eu sunt Dumnezeu, Care M-am lăsat la tine pe 

pământ. Bogat să nu te văd, că am Eu grijă de tine!» Deci primim mărturia 

lui Hristos ca adevărată și Însuși Adevărul. În după-amiaza zilei de vineri, 

31 mai 1935, i S-a arătat Hristos lui Petru între buturugile lăstarilor de plopi 

și de salcâmi dintre satul Maglavit și târla de oi, când mai erau trei ceasuri 

până a se întuneca‖.
65

 

Prin centrarea teologhisirii sale asupra teofaniei și Euharistiei ca 

paradigme esențiale ale întâlnirii personale și nemijlocite a omului cu 

Dumnezeu, prin strădania sa de a oferi o încadrare ecleziologică 

fenomenului Maglavit, ca și prin limpezirea identității persoanei divine care 

S-a arătat păstorului de oi din Sudul Olteniei, contribuția ieroschimonahului 

Nil Dorobanțu la înțelegerea teologică și asimilarea eclezială a teofaniei de 

la Maglavit se distinge ca deosebit de valoroasă. Ca ucenic al părintelui 

Dumitru Stăniloae, el continuă, în stilul său unic, profetic și vulcanic 

deopotrivă, programul acestuia din urmă, inițiat de mentorul său, Nichifor 

Crainic, de readucere a Ortodoxiei românești la izvoarele ei fundamentale 

de viață. Acestea nu sunt situate neapărat într-un trecut mai mult sau mai 

puțin îndepărtat, care să justifice apelul florovskyan „Înapoi la Sfinții 

Părinți!‖, ci sunt permanent vii, continuând să susure până și în vremuri de 

aprigă criză secularizantă în colțuri de mănăstiri și schituri isihaste - atonite 

sau carpatine -, sau în teofanii în care Hristos Dumnezeu le vorbește 

nemijlocit oamenilor, chemându-i la pocăință și la comuniunea cu El în 

Duhul Sfânt.  

 

Abstract: Theology as Theophany. The Divine Vision of Peter from 

Maglavit (1935) and its Theological Assimilation by the Orthodoxy in the 

last 85 Years 
Before the establishment of the communist regime in Romania, the most 

important Romanian Orthodox theologians accepted the divine nature of the 

vision of the shepherd Petrache Lupu from Maglavit, Oltenia (1935): 

Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Ioan Irineu Mihălcescu, Nicolae Colan, 

Gala Galaction, Petru Deheleanu etc. But the deepest approach concernig 

the miracle from Maglavit and generally the theophany up to the end of the 

Second World War was offered by Dumitru Stăniloae (1936). He explained 

the possibility of theophany based on the hesychast theology of Sf. Gregory 

Palamas. After the Second World War he tried to establish the criterias of an 
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authentical divine vision and maintained his point of view concerning the 

theophany from 1935. His disciple, Hieroschemamonk Nil Dorobanțu 

(1920-1977) continued the research of Dumitru Stăniloae from an 

ecclesiological point of view. He pleaded for the understanding of theology 

as theophany, as meeting between God and man, and tried to integrate the 

divine vision of Petrache Lupu within a theophanic tradition of the Church.  
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The Son of God Incarnate - The Father's Icon (John 1:18) opened the 

way to God's knowledge, gifting to the world the bridge that rebuilds the 

state of communion lost through the original sin, and gives creation the 

chance of rehabilitation in a new space-temporal dimension: the Kingdom of 

the Everlasting Love of the Most Holy Trinity. This communion is 

accomplished on a personal level through dialogue transfigured into prayer. 

Ecclesiastical art, proposing icons as a means of linking with the Divinity, 

helps man through this existential path to perfection, offering just the 

support of a binder that is so necessary to keep alive the right image of the 

people called to communion. 

But what happens when the state of personal communion itself is 

denied? What is the role of the search for the primordial sense of existence 

for a hedonistic and secularist world? We talk about postmodern 

contemporary society and we are able to unravel new meanings of the image 

for the uprooted man from the state of cultivation of virtues, lonely through 

the cultivation of his own individualism. 

Postmodernity also proposes new types of Enlightenment and 

Humanism. Separated totally from religion, they articulate exclusively in the 

secular plane, as violent reactions to traditionalism and they unconstrainedly 

embrace everything new, cosmopolitan, evolved in scientific and 

technological terms. It is the time of categorical denunciation of any form of 

institutionalized hierarchy; the very primate of the majority, which should 

be the essence of any democracy, is shaken by the claims of the rights of 

minorities. The postmodern man reinvents himself when, in the name of his 

own emancipation, he reveals himself as a Demiurge, an idol of his own 

vanity. The Christian God, revealed in the Bible and Holy Tradition, is 

challenged by his personal existence as long as his communication channels 

are obliterated by man, reduced to the state of individual, unable to relate 

beyond his mundane instinctual struggles. In this sense, Jean-Francois 

Lyotard's famous definition of postmodernity, as the unbelief in meta-
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narratives,
2
 finds its logical explanation: traditional answers to the great 

existential questions, based on biblical revelation, fall into disuse as they 

have to do instead of new explanations, of convenience, coming from 

secular humanism. Supported by the emancipatory message of reason, they 

highlight values such as: good, truth, beauty, humanity, justice, from the 

perspective of adapting them to the progress of science and technology, with 

direct reference to the material comfort of this world, completely excluding 

the perspective of eternity and of cultivating holiness. 

In search of the Truth, which, according to Christianity, is One-only-

Christ, mankind has crossed history with the conviction of the uniqueness of 

this approach. In postmodernity, we come across the conception that there is 

not one Truth, but the plural truths is used, in the sense that each individual 

justifies himself, in front of his peers, and expresses his attitude as 

prototypical. That is why Jürgen Habermas speaks of "locating the truth."
3
 

In this case, knowledge itself becomes a premise of consumerism, being 

influenced by the forms of communication of the moment: Chat, Messenger, 

Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Religions themselves are accepted only 

to the extent that they cease to relate to their own doctrines as unique, 

indisputable truths. Deep thoughts, mystical experiences, moral rigorism are 

all rejected and criticized as harming the established practice of postmodern 

hedonism. Everywhere, mediocrity and superficiality are established. Lack 

of depth becomes a general feature of the current society's mentality. Reality 

is converted into image, rendered by technical means of exceptional clarity 

(3D, I-max, etc.) and thus distorted in the figurative plane, where 

manipulative processing is the order of the day. Many people, especially 

young people, self-isolate in virtual space created on the computer where 

movies, games or even regular TV productions are impregnated with 

subliminal messages designed to create addiction. A special category is the 

erotic industry, which nourishes nerve centers in the brain with images 

designed to fuel the pulses of the body in a desperate attempt to control the 

individual's psycho-physical being, the unceasing stimulation of pleasure. 

The same J. Habermas, speaking of the postmodern vision of the world, 

describes it as "the triumph of desire for reason".
4
 Religions, cultures, 

traditions, ideologies, ways of life are fragmented into a plurality, yet 

homogeneous, as self-propelled as a contestant and claimed to be based on 

relativism. 
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There has been a lot of talk recently about the defining frameworks 

of postmodernity and how they influence the development of humanity. It is 

obvious that we are witnessing an astounding emancipation: elements that 

lead to the installation of generalized comfort also distort the old aspects of 

defining human existence. The autarchic pattern of self-hegemony is 

becoming more and more prominent. Postmodernist individualism launches 

the great social challenge to the ecclesial community ethos. In a world that 

worships selfishness, what dynamic will the human relationships relate to? 

In order to provide a possible answer, we need to go deeper into our 

research on the constitutive springs of postmodernity. A real benefit in this 

regard is Philip Sampson's study, The rise of postmodernity. Here, the 

author offers a synthetic, integrative vision of the many definitions that have 

been given to this concept: 

"Like love in the folk song, postmodernity is that splendid thing. 

Some see in it the feature of the production of late capitalism (Jameson), 

others identify it as a whole new way of activism (Poster), some see it as a 

chance for new creative possibilities (Winter), others see its influence as 

sinister (Diederichsen), some see it as a new, essential condition (Lyotard), 

others doubt its existence (Rose), or believe that it only articulates the 

position of marginal intellectuals (Bauman)".
5
 

In fact, the postmodern man does not want to solve the equation of 

his existence. The exclusively contingent living, consumed at the present 

time, excludes the postulate of a transcendent sense of life. Therefore, he is 

crisp and confused, and often oscillating between various philosophical 

systems, syncretic thinking elements, SF novels, or his own elucidating 

visions. Viewed in this way, postmodernity is presented as a lost certainty or 

conscious ignorance.
6
 

With all the claims to create a perfect society, secular-humanists 

have experienced failures on all levels, demonstrating that although their 

intentions appear to be good, in reality they are impossible to apply. 

Individualism, based on vanity and selfishness, has led to the impossibility 

of achieving an emancipation in social and political life. The lack of 

cultivation of communion and the self-centered worries in fact lead to 

fragmentations deeper than those of the modern period, which 

postmodernity had the pretense of correcting. In order to correct the 

individualistic manifestations, the world has turned to the cultivation of 
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fashion preeminence: being in trend is a must: it is the way in which the 

members of society are brought to the same common denominator. 

Nor are the conquests of science and technology more convincing. 

Their use in the armament industry or the pollution crisis are painful 

realities for the man of the third millennium. Even if there is a plethora of 

ecological and pacifist movements that offer various programs and projects 

of their own - intensely resource consuming - the results are still awaited.  

In terms of communication, things may be the most dramatic. There 

has been no subtler form of subjugation of reason and mental control, 

throughout the history of humanity, rather than the one that appears under 

our eyes in postmodernity. Hypnotized by social networks, staring neatly 

into the TV, the man is experiencing the drama of his own 

depersonalization. He no longer has the courage to think freely; in fact, he 

no longer needs to: others do for him. Cruel manipulations stretch their 

tentacles over him, without any opposition. He finds it so easy to credit 

sources of vague information that it is not difficult to model his dormant 

consciousness. It is enough to stimulate his false emancipation: in other 

words, it is enough if he is given the impression that the discourse belongs 

to him, that he draws the conclusion (which is subtly induced, of course) 

that he is the only and best one able to make judgments of value on any 

topic, regardless of whether he has any competence in the field or not. In 

this sense, blogs are a very good research theme: all of the people who 

comment think they are experts, but their lucrative analysis is nothing more 

than the viral manipulation, sometimes the proportions of real epidemics. 

Under the disguise of emancipation, there lies a heavy slavery. 

"As citizens become consumers, integrated into society on the basis 

of market seduction and ready to participate directly in public political life 

through technology innovations, representative democracy gains a minor 

interest for those excluded from the market, for the oppressed, for the 

poor",
7
 says P. Sampson. 

Socially, postmodern empowerment has dramatic accents. Under the 

disguise of freedom, as well as the trumpeted "human rights", new social 

polarizations are created, destroying the traditional affiliations. Challenging 

movements against traditional Churches accused of being unable to keep up 

with postmodernism emerge. Starting from the anti-racist and anti-slavery 

movements in the West, Romanian Orthodoxy is the target of unprecedented 

attacks, targeting its culpability on the grounds of keeping the rroma people 

in bondage until the middle of the nineteenth century, but also because of its 

use in the liturgical language of collocations like: the servant of God. 

Feminist movements, with manifestations of emancipation, with clear pro-
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abortion guidelines, also militate for sacerdotal rights, following the pattern 

of Western denominations. Contraception and family planning have gained 

more and more followers, as have hybrid forms of human cohabitation - 

concubinage, consensual unions, or civil partnerships - all designed to dig at 

the root of the traditional family. Obviously, movements that promote the 

rights of LGBT people, engaging a huge manipulative force in the West, 

have committed to the same goal: rallies with a shameless display of these 

anomalies, attended by members of the diplomatic corps of prestigious 

countries, to give us a lesson, musical and cinematic productions in which 

these minorities are quasi-represented, giving the impression of "normality", 

culminating in the obvious overhaul of some artistic events with great public 

interest, such as the Eurovision Song Contest, which has become a true 

"tribune" to present all sexual deviations. 

Thus, history is unstructured. Humanity lives a continuous present. 

The idea of the metempsyhotic peregrination of each human being is fueled 

in a time regarded as linear, with a clear cyclical component. The illustration 

of this is best seen in one of the remarkable productions of postmodern 

cinema, Cloud Atlas. The past overlaps over the present and is projected into 

an uncertain future as long as the present is intended to be permanent. 

Talking about history, in this case, becomes impossible. 

A new type of interaction is necessarily required: the network. Here, 

information is exchanged rapidly, based on voluntary adherence and 

personal involvement. Communities move into virtual space, being 

animated by common cultural fashion or by the skills of network designers. 

The offer is huge, and the manipulating traps, up to measure. Unfortunately, 

the ecclesiastical institution has a discreet, even hesitant presence in this 

socially expanding area. Rather, we are witnessing the polarization of 

pseudo-religious groups with extremist, fundamentalist manifestations, 

which attract attention through exuberance, sometimes to aggression. And 

this, as the dominant note of viral messages on networks is victimization, 

dissatisfaction, oppression, exclusion of adherents, ready to self-criticize 

oppressed and claim rights, by virtue of alleged own truths, criticizing the 

laws, institutions or social structures considered as being antiquated. 

Pam Smith suggests that the mission could be improved through 

online connections. Here is a fragment of her excellent book, Online mission 

and ministry: "One of the most pressing fears of the church in the west is the 

numerical decline of its members. This is clearly seen as a consequence of 

changing the concept of "Christianity" - defined as a cultural and political 

dominance of Christianity - in "Postmodernity," where no vision of the 

world or set of ideas is seen as general. If we believe these fears about the 

decline of the influence of Christianity, we will have to accept that we need 

to address new strategies for reconnecting people with the gospel message. 
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Even if the number of followers decreases, new forms of mission could, in 

turn, trigger the opposition of Christians who might consider it more 

important to invest in missionary strategies that have enriched the church in 

the past rather than scattering resources for new methods not yet verified. 

Even the idea that inviting the world to participate in community programs 

through electronic means of communication would actually discourage their 

presence in offline ecclesial activities has circulated. Experience, however, 

suggests the opposite: most online communities have learned that 

participants tend to become more and more interested in exploring and 

expressing their offline belief as a result of their online engagement".
8
 

Paradoxically, while glorifying self in an autarchic manner, idolizing 

it, postmodernity quits its authentic search and natural transcendence. 

"There is no subject in itself, but just a subject on the shelf"
9
 - shows Philip 

Sampson. The mediocre superficiality proves to be daring in promoting self, 

but without a real introspection on its true dimensions, and, most seriously, 

by falsifying consciousness. In modernity, we are witnessing a repositioning 

of values in well-structured hierarchies, respecting the accumulation of 

knowledge or cultural baggage, in a true promotion of the elites. 

Postmodernity, attacking meta-narratives, throws hierarchies in collapse. 

Complex personalities are no longer in vogue, as culture no longer develops 

in depth, but on the surface, becoming a good meal, subject to the same 

consumerist rules that put populism above elitism. As consumers, the 

citizens of today's society are considered poly-qualified experts in all fields, 

hating real professionals. Of course, such a vision is clearly interwoven with 

the ideals of democracy and political correctness. As far as we are 

concerned, the principles of ecclesial organization are once again unmasked 

as out of the trend, as they claim an obvious hierarchical stratification. 

Interestingly enough, although it destroys meta-narratives, 

postmodernity itself ends by creating its own narrative of global 

proportions: the vision of the consumerism mediocrity’s elite that militates 

for the decentralization of knowledge, but ends up aestheticizing the 

anarchy generated by the generalized contentious spirit. And what would be 

her main trump? Excessive cultivation of pleasure as the sole result of 

sensations and carnival experiences that casts the mundane existence into an 

incredible effervescence of superficiality, thus illustrating the concept 

compiled by J. Habermas with the expression "the aesthetics of life".
10
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Obviously, here we are describing the human life in the body, with no 

perspective of eternalization. 

"As Christians," says S. Grenz, "we need to know what the meta-

narratives are. They are, first of all, the descriptions of God's action in 

history for the salvation of fallen humanity and the fulfillment of God's plan 

for His creation. We are plainly proclaiming that the purpose of this meta-

narrative is the account of Jesus of Nazareth, who, we confess, is the Son of 

God the Incarnate, the second Person of the Trinitarian God".
11

 

In recent times, there is a paradigm shift in the work of the 

emancipated man in general. Industrial production has shrunk, moving 

mainly to countries with emerging economies, alarmingly increasing 

consumption, with an increase in the economic branches of trade and 

services, with new directions developed as a result: media, advertising, 

entertainment. If in the not too distant past the material goods were 

cherished at their true value, being saved and even stored as supplies for an 

uncertain future, today they represent only consumption resources and often 

symbols of a huge wastage. The contemporary man no longer analyzes the 

significance of the goods he has, but how he can use them, consuming them 

quickly to generate the pleasure he needs so much. The predictability of an 

uncertain future has ceased, postmodern hedonism resuming the thesis of 

ancient hedonism on "living the present moment" (carpe diem); 

consequently, there is no question of the accumulation of resources for wise 

saving. 

We have shown above that postmodernity has instituted being on 

trend as a representative value. And the defining element of fashion is the 

excessive consumption of matter, lead to waste, in order to achieve pleasure. 

As a result, scientific reflection and academic research are gradually 

recalibrated. From activities originally carried out on their own, leading to 

spectacular results to the extent of their unpredictability, they turned into 

routine and predictable teamwork, irremediably affecting free personalist 

thinking, to what Z. Bauman called "implosion of intellectual vision".
12

 

In support of such a mentality, the advertising industry has grown, 

supported mainly by the media. Real products have turned into image 

products, which are consumed not because of their necessity or value for 

human life but because of the manipulative effects of advertising. 

Sometimes, these effects are meant to encourage life-threatening practices 

(addictions to tobacco, alcohol, over-consumption of sugar, etc.), but the 
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enormous financial interest fits well with the man's appetite for cultivating 

pleasure with any risk. 

Gradually, in postmodernity, everything becomes an object of 

consumption. And, to a great extent, new technologies focus on the 

development of telecommunications, electronic computers, digitization and 

robotization of industrial, economic and, especially, media networks and 

processes. A special emphasis is placed on product design, which must 

necessarily adapt to existing cultural patterns, in an ongoing effort to 

promote image and style to the consumer community. The scientific 

approach itself is re-orientated from disinterested research, having as its sole 

objective the generation or sedimentation of knowledge in self, to a true 

public policy, recalibrating research on the basis of obvious managerial 

interests aimed at satisfying the interest in the consumption of matter 

consumption and the cultivation of pleasure. 

According to P. Sampson, "From the root of modernity, this 

consumerist culture, based on information, is either sinister or superficial. 

Supervision and electronic control extend their invisible net to the lives of 

both individuals and communities. The simulative world of shows, 

experiences and consumption pushes mankind towards a new addiction, 

represented by nostalgia for Disney productions, shopping malls and theme 

parks. Las Vegas style has grown everywhere".
13

 

The idolatry of new images also implies the development of a 

worthy cult. From the "catacombs" of consumerism, represented by small 

boutique shops, postmodern architecture has re-shaped itself, creating real 

"temples" of commerce: malls and supermarkets, which gather together, 

along the way, a multitude of meanings of waste of matter, whose only 

common factor is to be in the trend. All that is sold here is not necessarily 

the consequence of a qualitative choice, but of an obvious necessity: that of 

reconciling time compression with the avidity of success of the advertising 

industry. There is, in a paradoxical way, a category of "spiritual goods" 

offered at the mall: they are stands of presentation of various new religious 

movements that operate according to the same principles: the more visible 

the publicity, the more success seems to be guaranteed. There are voices 

who think that the Church, in an aggiornated form, should be present 

there,
14

 but equally there is a serious opposition to the real risk of 

compromising the evangelical message. The Church itself must not become 

another commercial center, offering faith in accordance with the market. 

She confessed, in all of her bimillenary existence, a set of teachings and 
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norms, largely uncomfortable, even hostile to the expectations of hedonism, 

no matter what form it would have taken. 

For the postmodern man, Lucifer's drama becomes his own source of 

permanent existential anguish. Self-divinization, unrealized in fact, leads to 

a state of continuous frustration and masking of reality. A state of rebellion 

against God is created, and, above all, an unwavering desire to challenge 

His commandments is fed. Thus, the very idea of final judgment and 

restoration of universal order is denied. The interest in earthly life, lived in 

continuous entertainment, without the prospect of eternity wins. At most, as 

a concession to postmodern religious syncretism, the more lax vision of 

oriental religions is embraced: the idea of successive reincarnations gains 

more and more contour, but not from the perspective of subsequent 

responsibility, but from the prolongation of the hedonistic telluric life. Thus, 

the idea of an immortal soul, as well as its perenniality after the death of the 

body, acquires new valences. The postmodern man is no longer interested in 

the prosperity of his soul, the spiritual growth, the cultivation of virtues and 

the inner transformation of the person, in order not to be directed to the 

consumption of matter but to the eternalization. In this respect, P. Sampson 

notes very well: "In postmodernity, this search for one's own person is 

abandoned. It can no longer be found because it alienated itself".
15

 

From the famous Beatles' assertion that they have outgrown Jesus 

Christ in popularity, we see a real hysteria of the idolatry of stars and even 

musical genres themselves. Obviously, we are not referring here to religious 

music, folklore or classical music, but to those musical streams that have 

mastered the masses of younger people, creating a real industry of endless 

entertainment. The creator of California's first ―rock' n roll church,‖ Joel 

Agnew, considers rock music to be "an alternative religion" to "all other 

miseries".
16

 Nina Hagen considered herself "the channel of God," and 

Rolling Stones and Ozzy Osbourne have spread musical creations with 

demonic titles and contents. A special dimension contains extreme rock 

music, which has become Satanic. Inspired by African religiosity, they 

combine aggressive and noisy melodicity with body movements in a 

spasmodic manner, similar to tribal witch rituals. If we add to all these the 

contents of the texts accompanying the respective musical pieces, we have 

the complete picture of the affinities brought to God, in the way He is 

perceived by traditional religions, combined with Satanist and Luciferic 

prayers. All these compromised musical tracks also promote a new type of 

cultural language where there are signs and symbols that need to be 
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deciphered, following a continuous struggle of self-affirmation. Graffiti 

techniques are eloquent samples of this language, the creator of an own 

identity, about which P. Sampson speaks: 

"Literature, music, and the film present samples of postmodern 

identity (for example: William Burroughs / David Cronenberg, David 

Bowie, David Lynch), but the classic example of self transposed into 

multiple lives is given by Madonna, describing a multiplicity of 

representations from Material Girl, through the creation of her own 

sexuality, to Monroe's vulnerability".
17

 

Celebrities from absolutely all public exposure areas are added to the 

categories listed above. From politicians and to the members of sports 

teams, everyone is self-propelled as idols to followers, supporters or fans. 

Let us also remember that the stadiums are, more recently, considered 

temples, and their spectators offer gifts to the "football god"?
18

 Nor is the 

religious field exempt from this plague: a wide and diversified palette of 

masters, wise men, gurus, initiators of new movements and religions, 

therapists, shamans, etc. propels itself in the center of attention, generating 

real hysteria in the form of a trend commonly known as "spiritual 

alternatives‖...
19

 

Stanley J. Grenz, in his excellent book A Primer on Postmodernism, 

points out: "Living in a postmodern society means living in a world of film: 

a place where truth fuses with fiction. We look at the world the same way 

we watch a movie: with the suspicion that what we see around us could be, 

in fact, an illusion. In any case, with regard to the intrigue of the film, the 

viewer can be at least sure that they express something about the minds of 

those who produced it. On the other hand, looking at the world, 

postmodernists are no longer confident that behind it there is any Mind "...
20

 

The postmodern society has developed at rates unimaginable in the 

past, a true culture of information.
21

 Based on technological emancipation, 

news circulates everywhere with the speed of on-line emission waves. The 

Internet, the television, the radio allow fast and direct communications, but 

also the danger of manipulation. The idolatrous fashion has penetrated here 

as well. Whether we talk about the crediting, without discernment, of TV 

presenters or opinion makers in the media and the online environment, 
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whether simply adherence to social networking creates multiple 

polarizations around targets that are overwhelmingly important, relying on 

true advertising campaigns based on occult and well-funded interests. The 

misleading mystification, balanced entities and totally different values, both 

in terms of destination and number of beneficiaries. In the "hospitals" 

category, dispensaries or polyclinics were not inventoried, instead of 

"cathedrals", all places of worship, including oratories, and chapels 

belonging to all recognized denominations were passed, although the 

rebellion was obviously directed against Orthodoxy. Such gross 

manipulation has managed, however, to attract tens of thousands of 

adherents into the online environment, developing a violent side of 

aggressive public protests and some unauthorized marching and rallying.  

Explaining such attacks and manipulations is not enough, especially 

if they have already drawn deep furrows into the collective mind. 

Reasonable missionary work is needed in terms of prophylaxis of these 

phenomena. Awareness of the hazards of exposure to image vulnerabilities 

should be managed in a proactive, preventive spirit. At the same time, 

modern communication technologies offer new opportunities for the 

presentation of the gospel as well as the way in which the Church puts into 

practice, through its entire pastoral and social philanthropic work, the 

message of Jesus Christ to restore the world and man. It is the call to get out 

of the contingency of a superficial, materialist-consuming life. It is finding 

the true meaning of existence: communion with God in the eternal kingdom 

of spiritual ascension, in the endless love of the Most Holy Trinity. 

 

Abstract: Postmodernitatea – paradigmă pentru noul panteon idolatru 

Prezentul studiu își propune să investigheze mutațiile reprezentate de 

percepția umană asupra imaginii religioase, din perspectiva provocărilor 

postmodernității. Dacă în trecut creștinismul deschidea adevărate ferestre 

către cer prin iconografie, societatea postmodernă închide, unul câte unul, 

obloanele comunicării metafizice, proiectând imaginea într-o lume digitală 

care glorifică sinele și creează o serie de noi idoli: staruri, sporturi de tot 

felul și chiar de muncă sau profesie. Odată ce mentalitatea postmodernă este 

stabilită la omul secularizat, există în mod clar o dezvoltare evidentă a 

conceptului individualismului luciferic, conform postulatului lui Paul 

Lakeland, care anticipa o creștere a influenței demonice în lume, 

concomitent cu emanciparea specifică unei societăți implicate.
22
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Sfântul Irineu de Lyon – de la apologie la hristologie 
 

 

Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE
1
 

 

Cuvinte cheie: Sfântul Irineu de Lyon, lucrarea apologetică,  

„Împotriva ereziilor”, gnosticism, hristologie, antropologie 

Keywords: Saint Irenaeus of Lyon, apologetic work,  

“Against heresies”, Gnosticism, Christology, anthropology 

 

Sfântul Irineu de Lyon (cca. 130-200) este unul dintre primii 

dogmatişti-apologeţi ai Bisericii. Ucenic al Sfântului Policarp al Smirnei şi 

mai apoi al Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful, la Roma, acest mare 

Părinte şi apărător al creştinismului ne-a lăsat o nepreţuită lucrare de 

lămurire şi susţinere a adevărurilor de credinţă. 

Biografia Sfântului Irineu de Lyon se desprinde din preţioasele 

însemnări ale istoricilor Eusebiu de Cezareea (cca. 260-340) şi Fericitul 

Ieronim (cca. 342-420). Îşi începe lucrarea apologetică în vestita cetate a 

Smirnei, locul naşterii sale. Aici este descoperit venerabilul Părinte 

Apostolic, Sfântul Mare Mucenic Policarp al Smirnei. Era foarte tânăr când 

l-a însoţit pe octogenarul episcop la Roma (cca. 155), fiind de faţă la 

discuţiile purtate de acesta cu papa Anicet referitor la data de cinstire a 

Praznicului Pascal. „Dacă venirea Sf. Irineu la Roma poate fi explicată prin 

aceea că el a fost unul dintre însoţitorii Sf. Policarp, iar rămânerea lui, să 

zicem, ar fi fost consecinţa dorinţei de a-şi aprofunda cunoştinţele sale 

teologice şi filosofice sub îndrumarea Sf. Iustin Martirul şi Filosoful, 

motivul plecării în Galia rămâne un mister‖.
2
  

După cele mai multe păreri, Sfântul Irineu a rămas în Roma până la 

moartea martirică a dascălului său, în 165. Desfiinţarea implicită a şcolii 

Sfântului Iustin l-a determinat să se adăpostească în Lyon. Prigoana 

dezlănţuită de Marcus Aurelius în 177, când au fost martirizaţi 48 de creştini 

lionezi, nu-l găseşte în cetate, fiind plecat cu epistole la Roma. A fost numit 

deîndată episcop, fiind ridicat în scaunul Sfântului Ierarh Mucenic Photin. 

Din această poziţie a luptat neobosit pentru unitatea Bisericii, deseori 

încercată prin diverse probleme, ivite din afară cât şi mai ales dinlăuntru. 

Pentru această neîncetată zbatere a sa, istoricul Eusebiu de Cezareea îl 

numeşte „făcător de pace‖. De la Fericitul Ieronim şi Grigorie de Tours 

aflăm că sfântul s-a sfârşit din lume ca mucenic, în vremea persecuţiei lui 

                         
1
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

2
 REMUS RUS, Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu, Ed. Lidia, 

Bucureşti, 2003, p. 436-437. 
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Septimiu Sever (cca. 202). Referitor la locul în care a fost îngropat, acelaşi 

Grigorie de Tours menţionează că „Sf. Irineu a fost înmormântat în cripta 

bisericii Sf. Ioan din Lyon, sub altar, între Sf. Epipod şi Sf. Alexandru‖.
3
  

Importanţa teologică a Sfântului Irineu de Lyon este cu adevărat 

providenţială pentru viaţa Bisericii din primele veacuri creştine. Învăţătura 

sa oferă o perspectivă nouă în lupta împotriva gnosticismului, întărind 

argumentele apologetice prin normele apostolice ale tradiţiei eclesiale şi 

reuşind astfel să dezvolte, pentru prima oară, „un sistem de doctrină a 

Bisericii‖. Pentru a ajunge aici, Sfântul Irineu „a căutat să combine teologia 

apologetică cu o revizuire teologică a confesiunii baptismale; din cele două 

Testamente el a preluat materialul care a servit nu doar la atestarea 

învăţăturii sale filosofice; ca şi gnosticii, el a plasat în centru ideea mântuirii 

realizate şi a încercat în acelaşi timp să exprime speranţele eshatologice ale 

creştinismului timpuriu. În felul acesta a apărut o «credinţă» cu extindere 

nelimitată, care urma să fie credinţa Bisericii, a celor învăţaţi ca şi a celor 

fără învăţătură, alcătuită din cele mai diverse elemente – filosofico-

apologetice, biblice, christozofice, gnostice-antignostice şi materialist-

fantastice (pistis trebuie să fie în acelaşi timp gnosis, şi vice versa; nu se 

conştientiza deloc că teologia raţională şi fides credentia sunt entităţi 

ireconciliabile; toate stăteau pe acelaşi plan; nu se acorda încredere 

speculaţiilor, fără însă a le desconsidera)‖.
4
 

În contextul epocii sale, teologia Sfântului Irineu de Lyon are „un 

caracter militant, cu profundă coloratură eshatologică‖. Mesajul său este în 

primul rând unul de factură „biblică‖, definind pe cât se poate experienţa 

vie, lucrătoare şi mărturisitoare a Bisericii. În planul său apologetic, sfântul 

depăşeşte „ispita‖ conceptualizării şi sistematizării excesive şi lasă să 

primeze preocuparea permanentă pentru restaurarea duhovnicească a 

omului. El depăşeşte hristologia logocentrică a Sfântului Iustin Martirul şi 

Filosoful, aducând în prim plan teologia mântuirii noastre în Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu înomenit. Importanţa sa devine astfel covârşitoare în lucrarea de 

teologhisire a Bisericii, învăţăturile sale fiind de referinţă pentru majoritatea 

direcţiilor de cercetare: apologetică, dogmatică, teologie biblică, 

spiritualitate, istoria dogmelor, istoria bisericească etc.
5
 

                         
3
 REMUS RUS, Dicţionar enciclopedic, p. 439. 

4
 ADOLF VON HARNACK, Istoria Dogmei. Introducere în doctrinele creştine 

fundamentale, traducere şi îngrijire ediţie de Walter Fotescu, Ed. Herald, Bucureşti, 2007, 

p. 121-122. 
5
 DĂNUŢ-VASILE JEMA, Antropologia Sfântului Irineu de Lyon. Incoruptibilitatea ca 

destin al omului, Ed. Doxologia, Iaşi, 2017, p. 17-18. 
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Latura apologetică a învăţăturii Sfântului Irineu este marcată de 

marele său tratat „Împotriva ereziilor‖ (Adversus haeresis).
6
 Lucrarea a fost 

alcătuită între anii 179-199, fiind îndreptată împotriva ereziilor gnostice, în 

special împotriva valentinienilor. În mare parte argumentată biblic, opera 

antieretică a Sfântului Irineu a început la puţin timp după definitivarea 

canonului biblic, atât în Răsărit, cât şi în Apus.
7
 Sfântul Irineu se foloseşte 

aici de foarte multe citate din Sfânta Scriptură, arătând în felul acesta că era 

în cunoştinţă de canonicitatea tuturor cărţilor biblice (cu excepţia Epistolelor 

către Filimon şi II Petru). „Acum, Scripturile sunt desăvârşite‖ – spune 

Sfântul Părinte – „de vreme ce au fost dictate de Cuvântul lui Dumnezeu şi 

de Duhul Său‖.
8
 Cu toate acestea, n-au fost de ajuns doar argumentele 

biblice pentru a-i combate pe gnostici, „mai întâi pentru faptul că ei înşişi 

răspândiseră numeroase scrieri apocrise care pretindeau a fi inspirate; apoi 

pentru că, citind Sfânta Scriptură fără dragoste adevărată pentru adevăr, nu 

erau convinşi de valoarea ei; şi, în sfârşit, pentru că o interpretau după 

propria lor voinţă, născându-se astfel numeroase neînţelegeri între ei. 

Această regulă de credinţă este simbolul, canonul adevărului, pe care fiecare 

creştin l-a primit la Botez şi care nu poate fi schimbat, printr-însul putându-

se lămuri mai mult sau mai puţin adevărul‖.
9
 

                         
6
 „Vastă sinteză teologică datorită căreia Sfântul Irineu de Lyon a fost considerat fondatorul 

teologiei creştine, Împotriva ereziilor a fost în mod curios receptată mai ales ca o operă de 

expunere şi combatere a ereziilor gnostice. Or, dacă acest lucru este adevărat pentru primele 

două cărţi (prima reprezentând expunerea – detectio, iar cea de a doua, o respingere 

argumentată raţional a doctrinelor gnostice – eversio), pentru celelalte trei (adică pentru cea 

mai mare parte a operei) el este adevărat numai tangenţial, ca pretext pentru expunerea unei 

teologii cuprinzătoare. Avem aici de-a face, fără îndoială, aşa cum s-a mai remarcat, cu 

unul dintre cei mai mari teologi creştini până la Origen‖ (PETRU MOLODEŢ, 

„Introducere‖ la SFÂNTUL IRINEU DE LYON, Împotriva ereziilor. Combatere şi 

răsturnare a gnozei cu nume mincinos, Cartea I, traducere din limbile greacă veche şi 

latină, introducere şi note de Petru Molodeţ, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2016, p. 16). 
7
 Acest detaliu este deosebit de important în lămurirea neînţelegerilor dualiste generate de 

gnostici. De aceea, beneficiind de un context unanim acceptat de Biserică, Sfântul Irineu va 

aprofunda şi va lămuri şi mai mult neînţelegerile cu privire la cele „două Testamente‖. 

Valoarea divină a acestora căpăta sens şi continuitate în contextul doctrinei soteriologice. 

Iată ce spune în acest sens Adolf von Harnack: „În măsura în care acum erau acceptate 

două testamente, semnificaţia specifică a legământului creştin a devenit acum mai evidentă; 

ce-i drept, noul Legământ era tratat în continuare ca lex şi se dezbătea problema, lipsită de 

speranţă, dacă Hristos a uşurat sau a îngreunat legea veche? Istoria pedagogică a mântuirii, 

aşa cum a fost elaborată prima oară de Irineu şi împletită cu mărturia profeţiei, a făcut o 

impresie copleşitoare (ab initio – Moise-Hristos); completarea adusă de Tertulian (al 

patrulea stadiu: paracletus ca nous legislator) nu s-a bucurat de o acceptare generală‖ 

(Istoria Dogmei, p. 133).  
8
 Adversus Haereses (Adv. Haer.), II, 28, 2. 

9
 J. TIXERONT, History of Dogmas, vol. I, St. Louis, Mo., USA, 1910, p. 229-230. 
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Cele cinci cărţi antieretice ale Sfântului Irineu de Lyon au fost 

organizate în două părţi: prima parte conţine primele două cărţi, cea de a 

doua parte, pe următoarele trei. Prima parte a tratatului ne descoperă o 

motivaţie foarte personală, cu toate că autorul „scrie această lucrare la 

cererea unui prieten‖. După o prezentare generală a temei, Sfântul Părinte 

vădeşte scopul principal al lucrării sale: „de a prezenta învăţătura celor care 

înlătură adevărul, introduc cuvinte false şi nesfârşite înşirări de neamuri‖, 

aducând „mai degrabă certuri, decât lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu 

cea întru credinţă‖,
10

 demascându-i pentru că „rătăcirea nu se arată singură, 

ea putând fi detectată numai dacă este dezbrăcată de hainele ei‖.
11

 Sfântul 

Irineu cunoştea astfel foarte bine scrierile gnosticului Valentin şi a 

ucenicilor lui, şi „pentru că a polemizat cu ei, devenind deci un bun 

cunoscător al acestor învăţături, el simte datoria de a aduce la lumină ceea 

ce a descoperit, oferind un raport concis şi clar al doctrinei lor, în special 

despre ucenicii lui Ptolomeu, o ramură a şcolii lui Valentinian‖.
12

  

Alături de Valentin şi ucenicii săi, Sfântul Irineu aminteşte şi de alţi 

reprezentanţi ai gnosticismului din primele veacuri creştine, a căror 

învăţătură o combate în lucrarea sa. Primul amintit este aşadar Valentin din 

Alexandria, care şi-a adus învăţătura în Roma între anii 135-165. Imediat 

după el este menţionat Marcion, care a fost excomunicat de însuşi tatăl său, 

episcopul de Sinope, şi a „înflorit ca eretic sub papa Anicet‖. În continuare 

sunt pomeniţi Ptolomeu şi Marcu Magul, ucenicii gnosticului Valentin. 

„Marcu s-a născut în Asia, însă şi-a exercitat slujirea pe valea Ronului, chiar 

la graniţa diocezei lui Irineu. Acolo a câştigat foarte mulţi adepţi, în special 

în rândul femeilor bogate‖. Despre Ptolomeu nu se ştiu foarte multe. Cei doi 

sunt asimilaţi de Sfântul Irineu învăţăturii propagată de dascălul lor, 

Valentin. După cele 22 de capitole ale primei cărţi, dedicate exclusiv 

combaterii gnozei valentiniene, Sfântul Irineu „încearcă să-i identifice 

originile. „El urmăreşte istoria gnosticismului înapoi la Simon Magul, 

«părintele tuturor ereziilor». Apoi oferă o scurtă descriere asupra doctrinei 

promovate de alţi gnostici: Meandru, ucenicul lui Simon şi el la rândul său 

Mag; Saturnin, care spunea că lumea a fost creată de îngeri între care s-a 

numărat şi Dumnezeul iudeilor; Vasilide, un asociat al lui Saturnin; 

Carpocrate şi ucenicii săi, vestiţi pentru imoralitatea lor. Aceştia sunt: 

Cerint, un egiptean, care spunea că Iisus a fost un om obişnuit, fiul lui Iosif; 

Ebioniţii, care aceptau doar Evanghelia după Matei; Nicolaiţii, ucenicii lui 

Nicolae diaconul, ale cărui greşeli au fost vădite de Sfântul Ioan 

                         
10

 Cf. I Tim. 1, 4. 
11

 Adv. Haer., I, Prefaţă 1. 
12

 JOHN BEHR, Irineu din Lyon. În identificarea creştinismului, traducere din limba 

engleză de Sergiu-Adrian Adam, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, p. 88-89. 
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Evanghelistul în Apocalipsă 2, 6. Catalogul este închis cu menţionarea 

învăţăturii encratiţilor şi cu foarte complexă expunere a greşelilor a două 

grupuri gnostice, care nu apaţineau şcolii lui Valentin, având de altfel 

similitudini cu doctrina lui: Barbeliotae şi Ophites‖.
13

 

Pe lângă detaliile de context, Sfântul Părinte demască punctual 

înşelăciunea ereziilor gnostice, demontând mai multe puncte prin care 

ereticii susţineau învăţătura lor. Cu alte cuvinte, pentru a-i putea combate, 

trebuia să evidenţieze foarte bine punctele lor de referinţă. În primul rând, 

Sfântul Irineu arată că gnosticii apelează la mai multe texte biblice, extinse 

în propriile lor evanghelii, bazându-se de asemenea pe propriile lor tradiţii 

orale şi negând cu vehemenţă autoritatea canonică a Vechiului Testament. 

În al doilea rând, gnosticii susţineau că Dumnezeu mântuitor nu este unul şi 

acelaşi cu Creatorul şi că profeţii nu făceau parte din iconomia 

dumnezeiască. Mai susţineau de asemenea că: Logosul dumnezeiesc nu s-a 

întrupat; Taina Sfintei Euharistii era o simplă ofrandă de pâine şi vin către 

un alt dumnezeu, diferit de Creator; că trupul nu poate fi salvat de la 

coruptibilitate etc. Dând pe faţă de fiecare dată mândria care îi ridica pe 

gnostici împotriva Creatorului, întunecându-le judecata şi făcându-i să 

creadă că ar fi a beneficiarii unei cunoaşteri totale (universa agnitio), 

Sfântul Irineu îşi începe apologia, desfiinţând punctual rătăcirile lor.
14

 

 

Împotriva „gnozei cu nume mincinos”  

Lucrarea „Împotriva ereziilor‖ este o valoroasă apologie a doctrinei 

creştine, în care Sfântul Părinte justifică dogmatic Adevărul moştenit de 

Biserică prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Poziţia sa în acest sens era 

neclintită: „Adevărul nu poate fi decât unul singur‖. De aceea, Sfântul 

                         
13

 JUAN OCHAGAVIA, Visible Patris Filius – a Study of Irinaeus’ Teaching on 

Revelation and Tradition, in Orientalia Christiana Analecta (OCA), nr. 171/1964, p. 6. 
14

 „Sfântul Irineu ridiculizează revendicarea şi conţinutul acestor taine false (Adv. Haer. I, 

Pref. 2). Numai Dumnezeu posedă cunoaşterea desăvârşită şi ne primejduim pe noi înşine 

dacă vom căuta un alt dumnezeu mai presus de El (Adv. Haer., I, Pref. 2, 28, 8). Mândria 

este de asemenea aşezată de eretici mai presus de legea pe care Dumnezeu a dat-o, pierzând 

astfel capacitatea de a distinge între bine şi rău (Adv. Haer. I, 25, 4). În al doilea rând, ceea 

ce este fals se prezintă de eretici ca şi cum ar fi adevărat (I Pref.). Satana îi ispiteşte să 

manipuleze Scriptura pentru a ascunde minciuna lor (5, 21, 2). În al treilea rând, după cum 

Sata a ispitit-o pe Eva (Adv. Haer. I, 30, 7), ereticii îi ispitesc pe cei simpli (I Pref.; 3, 17, 

4). Sofistica ereticilor distruge credinţa, aşa cum diavolul, mincinos şi ucigător dintru 

început, a făcut dintotdeauna (cf. In. 8, 44). În sfârşit, ereticii revendică o tradiţie secretă 

(urmând textul de la Mt. 11, 25-27) a unei cunoaşteri ascunse (Adv. Haer. I, 20-23)  şi 

aceasta le oferă, cred ei, dreptul să interpreteze totul după a lor voinţă şi să nu urmeze nicio 

regulă. Apostolii, susţin ei, au putut să vorbească doar evreilor despre Dumnezeul Evreu şi 

nimeni n-a învăţat nimic nou din aceasta. Fiecare eretic are propria sa regulă, ceea ce 

însemnă că nu există regulă deloc (3, 12, 6)‖ (ERIC OSBORN, Irenaes of Lyons, 

Chambridge University Press, 2003, 152-153).  
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Părinte trage un semnal de alarmă, încă de la începutul apologiei sale, cu 

privire la cei „care, respingând adevărul, introduc raţiuni mincinoase şi 

«genealogii fără sfârşit, care aduc mai degrabă certuri», aşa cum spune 

Apostolul, «decât lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu cea întru 

credinţă».
15

 Printr-un discurs plauzibil alcătuit cu viclenie, ei rătăcesc 

mintea celor mai neştiutori şi îi fac robi, falsificând Scripturile Domnului şi 

făcându-se tâlcuitori răi ai celor bine spuse. Astfel, îi duc la ruină pe mulţi, 

abătându-i, sub pretextul cunoaşterii, de la Cel care a alcătuit şi a rânduit 

întreg acest univers‖.
16

 

În Cartea I, după o prezentare punctuală a fiecărui gnostic în parte, 

dublată de analiza învăţăturii lui, Sfântul Irineu face o prezentare 

comparativă între „unitatea credinţei Bisericii şi diversitatea sistemelor 

eretice‖. Temeiurile unităţii eclesiale, pe care le aduce în sprijinul 

argumentaţiei sale antieretice, au fost asimilate în documentarea învăţăturii 

de credinţă a Bisericii. În baza catolicităţii Bisericii lui Hristos, care este 

„răspândită în întreaga lume până la marginile pământului‖, Sfântul Părinte 

afirmă valoarea dogmatică a unităţii de credinţă şi mărturisire a 

credincioşilor: „într-un singur Dumnezeu-Tatăl Atotputernic, «Care a făcut 

cerul şi pământul şi marea şi toate cele ce sunt în ele»,
17

 şi într-un Hristos 

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat pentru mântuirea noastră, şi în 

Duhul Sfânt, Care a vestit prin prooroci iconomiile, venirea, naşterea din 

Fecioară, Pătimirea, Învierea din morţi, Înălţarea cu trupul la ceruri a 

Celui iubit, Hristos Iisus, Domnul nostru, şi venirea Lui din ceruri în slava 

Tatălui «ca să le recapituleze pe toate»
18

 şi să învieze tot trupul întregului 

neam omenesc, pentru ca în faţa lui Hristos Iisus, a Domnului şi 

Dumnezeului şi Mântuitorului şi Regelui nostru, potrivit bunăvoirii Tatălui 

Celui nevăzut, «tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor 

pământeşti şi al celor de dedesupt»,
19

 ca să facă judecată dreaptă şi să 

trimită «duhurile răutăţii»,
20

 îngerii care s-au răzvrătit şi au căzut în 

apostazie, şi oamenii necuviincioşi, nedrepţi, nelegiuiţi şi hulitori în focul 

veşnic, iar pe cei drepţi şi cuvioşi, care au păzit poruncile Lui şi au rămas 

în dragostea Lui, unii de la început, alţii după ce s-au pocăit, să-i 

răsplătească dăruindu-le viaţă veşnică nestricăcioasă şi să le gătească lor 

slava veşnică – această propovăduire primită şi această credinţă, aşa cum 

spuneam mai sus, Biserica, cu toate că este răspândită în întreaga lume, le 

păzeşte cu grijă ca şi cum ar locui într-o singură casă, crede în ele ca şi 

                         
15

 I Tim. 1, 4. 
16

Adv. Haer., I, Pref. I, 1. 
17

 Cf. Ieşire 20, 11; Ps. 145, 6; FA 4, 24; 14, 15. 
18

 Cf. Ef. 1, 10. 
19

 Fil. 2, 10-11. 
20

 Cf. Rm. 2, 5. 
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cum ar evea un singur suflet şi o aceeaşi inimă, le vesteşte într-un singur 

glas şi le învaţă şi le transmite ca şi cum ar avea o singură gură‖.
21

 

La Sfântul Irineu „gradul de cunoaştere‖ trebuie să se cântărească în 

lucrarea de mărturisire a Adevătului. Înţelesurile trebuie să fie de fiecare 

dată duhovniceşti, având menirea „de a scoate la lumină un înţeles mai 

profund al celor spuse în pilde, de a le pune în legătură cu doctrina 

adevărului şi de a expune amănunţit lucrarea iconomică a lui Dumnezeu 

care se săvârşeşte pentru neamul omenesc‖.
22

 În incursiunile sale 

apologetice, sfântul dă pe faţă una dintre tendinţele cele mai periculoase ale 

„gnozei cu nume mincinos‖: tendinţa de a se ridica deasupra lui Dumnezeu. 

„Cunoaşterea‖ – spune Sfântul Irineu de Lyon – „nu stă în faptul de a 

inventa mai presus de Creator şi de Ziditor l Mamă a acestuia şi lor, o 

Intenţie a Eonului care s-a rătăcit, şi de a ajunge la o atât de mare hulă, nici 

în faptul de a spori iarăşi minciuna cu o Pleromă mai presus de această 

Intenţie, care uneori are treizeci, alteori un neam fără număr de Eoni, aşa 

cum spun aceşti învăţători lipsiţi de dumnezeiasca înţelegere, în timp ce 

întreaga Biserică are o singură şi aceeaşi credinţă în întreaga lume, aşa cum 

spuneam mai înainte‖.
23

 

Dacă în Cartea I Sfântul Irineu a oferit o prezentare pe larg a 

sistemelor gnostice, în Cartea a II-a trece la combaterea directă a lor. El se 

foloseşte de o argumentaţie raţională, încercând să demonteze teoriile 

gnosticiste cu propriile lor arme. Astfel, referindu-se la sistemul gnostic 

valentinian, de care se arată preocupat în mod deosebit, Sfântul Părinte 

răstoarnă punct cu punct principalele teze. Împotriva gnozei care invoca 

existenţa unui Dumnezeu superior Creatorului, apologia Sfântului Irineu 

ridică „o cunoaştere care pleacă de la ceea ce poate fi aflat din creaţie şi din 

Scriptură, pentru a ajunge pe baza acestor doi mari piloni la singurul 

Dumnezeu adevărat, Creatorul acestei lumi şi Tatăl Domnului nostru Iisus 

Hristos‖. Pe de altă parte, celor care practicau o gnoză bazată pe 

„autoexcludere‖ din cele ale lumii, sfântul le răspunde îndemnându-i 

dimpotrivă spre „o cunoaştere a lumii care în chiar materialitatea şi 

temporalitatea ei este o revelaţie a Dumnezeirii şi a bunătăţii ei‖. 

Rezumativ, la toate „gnozele cu nume mincinos‖ Sfântul Irineu pune în 

contrapondere „cunoaşterea lui Iisus Hristos‖, ca Fiul al lui Dumnezeu 

înomenit, vestit de prooroci în Vechiul Testament, întrupat pentru noi şi 

pentru a noastră mântuire la „plinirea vremii‖ Noului Legământ. „Aceasta 

este adevărata cunoaştere descoperită tuturor, care îl face pe om să se 

                         
21

 Adv. Haer. I, 10, 2. 
22

 Adv. Haer. I, 10, 3. 
23

 Adv. Haer. I, 10, 3. 
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elibereze de păcat şi îl ridică la viaţa divină la care ste chemat să participe 

prin Trupul lui Hristos înviat‖.
24

  

Primul aspect pe care îl lămureşte Sfântul Irineu în cea de a II-a 

Carte se referă la învăţătura gnosticului Valentinian, cu privire la existenţa 

unei Plerome superioare Dumnezeului creator. Acesta este unul dintre 

punctele pe care gnosticii ridicaseră teoriile lor dualiste. Plecând de la o 

atitudine ostilă faţă de învăţătura şi autoritatea Vechiului Testament, 

Valentin şi ucenicii lui socoteau că Dumnezeu creatorul este „rodul unei 

lipse‖ şi că mai presus de El s-ar găsit o Pleromă, Principiu sau Putere, 

asociat entitar cu un alt Dumnezeu. În legătură cu acest supoziţii 

periculoase, Sfântul Irineu arată dincolo de Dumnezeu nu există nimic, El 

fiind izvorul veşniciei şi al desăvârşirii, începutul şi sfârşitul oricărei 

existenţe create. Ori dacă deasupra lui Dumnezeu ar exista altceva mai 

desăvârşit, atunci acest Principiu ar presupune la rândul său alt principiu, cu 

altă Pleromă, presupunându-se implicit o înlănţuire de cauze atinse în cele 

din urmă de finalitate. „Căci,‖ – spune Sfântul Părinte – „de vreme ce, după 

ei, există altceva despre care spun că este în afara Pleromei, în care, potrivit 

supoziţiei lor, a coborât acea Putere superioară care s-a rătăcit, este absolut 

necesar ca ceea ce se află în afară să conţină, iar Pleroma să fie conţinută ... 

În acest fel, raţionamentul cu privire la cele ce sunt conţinute şi la cele care 

conţin va regresa la infinit. Căci, dacă acest terţ va avea un început în cele 

de sus şi un sfârşit în cele de jos, este absolut necesar ca el să fie mărginit şi 

în laturile sale, fie că începe, fie că se sfârşeşte în raport cu alte realităţi‖.
25

  

Împotriva teoriilor emanaţioniste, ridicate iarăşi de gnostici cu 

privire la Logos şi la lume, Sfântul Irineu oferă două lămuriri importante: 

„Logosul este dintotdeauna coexistent cu Tatăl‖
26

 şi lumea a fost creată „ex 

nihilo‖ („din nimic‖).
27

 Printr-o astfel de apologie, Sfântul Irineu merge mai 
                         
24

 SFÂNTUL IRINEU DE LYON, Împotriva ereziilor. Combatere şi răsturnare a gnozei 

cu nume mincinos, traducere din limbile greacă veche şi latină, introducere şi note de Petru 

Molodeţ, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2017, p. 7. 
25

 Adv. Haer. II, 1,3. 
26

 Adv. Haer. II, 30, 9: „Acesta este Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi 

Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul celor vii, Care anunţă Legea, pe Care proorocii Îl vestesc, 

pe Care Hristos Îl revelează, pe Care Apostolii Îl transmit, în Care Biserica crede; Acesta 

este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos: prin Cuvântul Său, Care este Fiul Lui, prin El este 

revelat şi descoperit tuturor celor cărora li Se revelează, căci Îl cunosc pe El cei cărora Fiul 

li-L revelează, din cele mai vechi timpuri şi încă de la început veşnic Îl revelează pe Tatăl şi 

Îngerilor, şi Arhanghelilor, şi Stăpâniilor, şi Puterilor, şi tuturor celor cărora Dumnezeu 

vrea să se reveleze‖. 
27

 Adv. Haer. II, 10, 2: „Căci, ca să pară că ştiu, fără să fi învăţat acest lucru, anume că 

Dumnezeu a venit negreşit la vârsta de 30 de ani la Botezul adevărului, Îl dispreţuiesc în 

mod nelegiuit  pe Însuşi Dumnezeu Creatorul, Care L-a trimis pe El pentru mântuirea 

oamenilor; şi, ca să pară că pot explica de unde provine substanţa materiei, fără să creadă 

că Dumnezeu le-a adus la existenţă, după cum a voit, pe toate cele ce au fost făcute din cele 
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la adânc, scoţând din rădăcină influenţele şi speculaţiile filosofice platonice 

şi neoplatonice ale gnosticilor. Doctrina creaţiei „ex nihilo‖, preluată în 

mare parte de la Sfântul Teofil al Antiohiei,
28

 îl ajută pe Sfântul Irineu să 

respingă „mitul valentinienilor în acelaşi fel în care apologeţii se opuneau 

doctrinei medioplatonice a celor trei principii‖.
29

    

Pentru toate aceste rătăciri, legate de existenţa Pleromei - asimilată 

multe ori rolului de „Mamă‖ sau de actul creaţiei,
30

 gnosticii se arată „mai 

răi decât păgânii‖. Pentru el, păgânii „au slujit făpturii în locul Făcătorului‖, 

dar totuşi L-au recunosc pe Acesta şi I-au conferit întotdeauna „primul loc 

în Dumnezeire‖. Căutările gnosticilor, pe de altă parte, sunt ruşinoase şi 

lipsite de raţiune, „dându-L uitării pe Cel care cu adevărat este Dumnezeu şi 

Care are mărturia tuturor, căutând să vadă dacă mai presus de Acesta este 

unul care nu există şi care nu a fost vestit vreodată de cineva!‖.
31

 

 

Argumente hristologice şi antropologice 

Pe lângă argumentele raţionale folosite în scopul delimitării 

adevăratei cunoaşteri dumnezeieşti de falsele gnoze ale timpului său,
32

 la 

Sfântul Irineu de Lyon găsim de asemenea valoroase temeiuri hristologice şi 

antropologice. Vom încerca în cele ce urmează să analizăm câteva din ele, 

urmărind în special legătura lor cu fundamentul apologetic al învăţăturii 

Sfântului Părinte. 

Sfântul Irineu de Lyon este primul dintre apologeţii Bisericii primare 

care răspunde lămurit la problematica Întrupării,
33

  oferind de asemenea o 

generoasă „perspectivă ontologică a mântuirii‖, indispensabil legată de 

                                                               

ce nu erau, folosindu-Se de propria voinţă şi putere ca substanţă, ei au adunat tot felul de 

păreri deşarte, cu adevărat vădindu-şi reaua lor credinţă: motiv pentru care, necrezând în 

cele ce sunt, au crezut în ceea ce nu este‖. 
28

 Cf. REMUS RUS, Dicţionar enciclopedic, p. 439. 
29

 CLAUDIO MORESCHINI, Istoria filosofiei patristice, traducere de Alexandra Cheşu, 

Mihai Silviu Chirilă şi Doina Cernica, Ed. Polirom, Bucureşti, 2009, p. 81. 
30

 Între cele mai populare teorii pe care le regăsim în acest sens se numără şi aceea conform 

căreia lumea ar fi fost creată de îngeri, „în afara voinţei Tatălui‖ (Adv. Haer. II, 2,1). 

Despre această aşa-zisă „posibilitate‖ Sfântul Irineu spune că „ar putea fi convingătoare şi 

seducătoare pentru cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi care Îl compară cu oamenii 

neputincioşi şi cu cei care nu pot fabrica ceva imediat şi fără pregătire, ci au nevoie de 

multe unelte pentru activitatea lor‖ (Adv. Haer. II, 2,4).  
31

 Adv. Haer. II, 10,1. 
32

 Putem lua în considerare aici învăţătura Sfântului Părinte despre cosmos şi creaţie, 

argumentele aduse în sprijinul unităţii şi canonicităţii Sfintelor Scripturi, precum şi poziţia 

sa lămuritoare cu privire la ierarhia valorilor divine.  
33

 „Deşi apologeţii nu au pus deloc întrebarea «cur Deus homo?» (De ce s-a făcut 

Dumnezeu om?), Irineu i-a atribuit o importanţă fundamentală şi i-a dat un răspuns 

deconcentrat: «Ca noi să putem deveni Dumnezeu»‖ (ADOLF VON HARNACK, Istoria 

dogmei, p. 123). 
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„îndumnezeirea făpturii umane prin participare la Dumnezeu‖. Întruparea 

Fiului lui Dumnezeu reprezintă aşadar „cheia înţelegerii învăţăturii 

creştine‖, scopul ei fiind: „uti nos perficeret esse quod est ipse‖ („ca noi să 

ne facem desăvârşiţi precum El Însuşi desăvârşit este‖).
34

 Prin urmare, 

„îndumnezeirea omului, în viziunea Sfântului Irineu, îmbrăţişează concepţia 

ioaneică despre Logos ca principiu al vieţii,
35

 natura umană fiind făcută 

nemuritoare, adică îndumnezeită, prin legătura intimă dintre ea şi natura 

divină a Cuvântului, realizată prin întrupare. De aceea, pentru Sfântul Irineu 

întruparea nu este doar un simplu fapt istoric, ci devine temeiul destinului 

veşnic, divin al omului. Doar prin întruparea lui Dumnezeu ca om îşi poate 

omul atinge ţinta ce i-a fost dinainte orânduită, în preştiinţa lui Dumnezeu, 

la creaţie‖.
36

 

 După învăţătura Sfântului Irineu de Lyon, întruparea Logosului 

dumnezeiesc are întotdeauna un caracter jertfelnic şi proniator, în scopul de 

„a naşte din nou umanitatea pentru Împărăţia cerurilor‖.
37

 Iconomia 

Întrupării restaurează starea decăzută a umanităţii erodate de păcat, „căci El 

a venit să sfinţească toate prin El, a celor care prin El sunt născute din nou 

lui Dumnezeu: prunci, copii, tineri şi bătrâni. Deci, a trecut prin fiecare 

vârstă, devenind prunc pentru prunci, copil pentru copii, sfinţind pe cei de 

această vârstă, fiind model de pietate, dreptate şi ascultare. Tânăr pentru cei 

tineri, model pentru aceştia şi sfinţindu-i pe ei pentru Domnul. Tot aşa a 

devenit adult pentru cei adulţi, sfinţind o dată cu ei şi vârsta lor. Apoi, la 

sfârşit, a venit la moarte ca El să fie întâiul născut din morţi, ca să fie cel 

dintâi întru toate, Împăratul Vieţii, existând înaintea tuturor şi mergând 

înaintea tuturor‖.
38

 Perspectiva restauratoare a hristologiei Sfântul Irineu se 

explică de asemenea prin „rolul activ al Logosului în actul învierii. După el, 

Domnul trăieşte propria Înviere, fiind primul născut dintre cei morţi, care 

ridică în El Însuşi pe omul căzut şi-l înalţă la ceruri, aşezându-l de-a dreapta 

Tatălui‖.
39

  

                         
34

 Cf. Mt. 5, 48. 
35

 „Sfântul Irineu de Lyon, şi el tot antiohian, sublinia rolul activ al Logosului în actul 

învierii. După el, Domnul trăieşte propria Înviere, fiind primul născut dintre cei morţi, care 

ridică în El Însuşi pe omul căzut şi-l înalţă la ceruri, aşezându-l de-a dreapta Tatălui‖ (IPS 

Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA, Ca toate să fie iarăşi reunite, cele din ceruri şi cele de pe 

pământ, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, p. 347). 
36

 Prof. Dr. REMUS RUS, Introducere la Sfântul Irineu de Lungdunim, Demonstraţia 

propovăduirii apostolice, traducere, introducere şi note de prof. dr. Remus Rus, Ed. 

IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 51, 56. 
37

 IPS Prof. Dr. IRINEU POPA, „Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele din ceruri şi 

cele de pe pământ”, p. 23, nota, 16. 
38

 Adv. Haer. II, 22, 4. 
39

 Acest lucru fusese prevestit cu mult timp înainte de proorocul Amos: ,,În ziua aceea voi 

ridica cortul cel căzut al lui David şi voi drege spărturile lui şi dărâmăturile le voi ridica la 
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Hristologia Sfântului Irineu de Lyon are negreşit o dimensiune 

antropologică, concentrându-se permanent în definirea teologică a 

„participării omului la viaţa divină‖.
40

 Reluarea acestei „participări‖ la 

îndumnezeire, ulterior pierdută prin păcatul original, se reactivează odată cu 

„actul întrupării Logosului‖, care „S-a făcut om, pentru ca oamenii să poată 

deveni dumnezei‖.
41

 Această direcţie hristologică a devenit esenţială pentru 

iconomia doctrinară a Bisericii din perioada sinoadelor ecumenice. Iată de 

ce în conţinutul învăţăturii sale despre restaurarea omului în Hristos, Sfântul 

Irineu de Lyon oferă o perspectivă completă a întregii iconomii divine. El 

arată astfel că Mântuitorul Hristos S-a întrupat „sed propter omnes omnino 

homines‖ („de dragul tuturor oamenilor‖).
42

 „Aşadar, El (Cuvântul lui 

Dumnezeu, Iisus Hristos) l-a unit pe om cu Dumnezeu şi a săvârşit 

împăcarea şi comuniunea între Dumnezeu şi om, pentru că nu a putut primi, 

după lege, în nici un alt mod participarea la nestricăciune, dacă nu ar fi 

venit El la noi. Căci, dacă nestricăciunea ar fi rămas nevăzută şi 

imperceptibilă, nu ne-ar fi fost de nici un folos. Acum, prin Întrupare s-a 

făcut văzută, pentru ca să putem primi părtăşia acestei nestricăciuni (să 

devenim părtaşi nemuririi).
43

 Şi pentru că în Adam, întâiul creat, am fost cu 

toţii încătuşaţi şi daţi morţii prin nesupunerea lui, a fost necesar ca moartea 

să fie sfărâmată prin supunerea Celui care S-a făcut om pentru noi. 

Deoarece moartea a stăpânit peste trup, a fost necesar şi potrivit ca prin 

mijlocirea trupului să fie zdrobită, iar omul eliberat de sub stăpânirea ei. 

Astfel, Cuvântul S-a făcut trup
44

 pentru ca prin trup, prin care păcatul a 

dobândit putere, sălăşluire şi domnie, moartea să fie sfărâmată şi să nu mai 

existe în noi. Din această pricină, Domnul nostru a luat trup identic cu cel 

al primului om creat, ca să i Se împotrivească morţii, jertfit fiind pentru 

strămoşi, iar prin Adam să îl biruie pe cel care ne-a lovit prin Adam
45

‖.
46

 

Învăţătura despre om a Sfântului Irineu de Lyon poate fi definită 

drept o „antropologie hristologică‖, dat fiind faptul că „tot ceea ce afirmă şi 

susţine despre om Îl are în centru pe arhetipul acestuia, pe Iisus Hristos, Fiul 

întrupat al lui Dumnezeu. bazale acestei viziuni teologice sunt desprinse din 

                                                               

loc şi-l voi zidi ca în vremurile cele dintru început‖ (Amos 9, 11) (vezi: IPS Prof. Dr. 

IRINEU POPA, „Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos ...‖, p. 347). 
40

 Prof. Dr. REMUS RUS, Introducere la Sfântul Irineu de Lungdunim, Demonstraţia 

propovăduirii apostolice, p. 58. 
41

 Adv. Haer. V, Prefaţă. 
42

 Adv. Haer. IV, 22, 2. 
43

 Cf. I Tim. 1, 10. 
44

 In. 1, 14. 
45

 Cf. Rm. 6, 6. 
46

 SFÂNTUL IRINEU DE LUNGDUNUM, Demonstraţia propovăduirii apostolice, 31, p. 94-95. 
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Sfânta Scriptură,
47

 pe care episcopul de Lyon o interpretează în spiritul 

Tradiţiei apostolice. Hristos este centru iconomiei divine, este Cel care 

uneşte începutul şi sfârşitul, cele vechi cu cele noi, viaţa de aici cu cea 

viitoare‖.
48

 Gândirea pe care Sfântul Părinte o exprimă în acest sens este de 

cele mai multe ori tipologică, preluând imagini, comparaţii şi secvenţe 

biblice, pe care le explică şi le promovează cu scop apologetic. Între cele 

mai reprezentative construcţii tipologice se află cu siguranţă paralela „Adam 

cel vechi‖ – „Adam cel nou‖.
49

 Pornind de la această paralelă clasic 

paulină,
50

 Sfântul Părinte reuşeşte să răspundă la întrebarea „de unde vine 

fiinţa primului om creat?‖: „Din voinţa şi înţelepciunea lui Dumnezeu şi din 

pământ feciorelnic. «Căci Domnul Dumnezeu nu trimisese ploaie pe 

pământ, spune Scriptura, şi nu era niciun om care să lucreze pământul».
51

 

Iar Dumnezeu a luat ţărână din pământul care era încă feciorelnic şi l-a creat 

pe om ca începătură a omenirii. Pentru a-l reînnoi pe om, Domnul a primit 

însă aceeaşi iconomie a întrupării şi S-a întrupat din Fecioară prin voinţa şi 

înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru a arăta şi El o întrupare asemănătoare cu 

cea a lui Adam şi să fie aşa cum se scrisese mai înainte «om după chipul şi 

asemănarea lui Dumnezeu»
52

‖.
53

  

                         
47

 „Hristos este comoara ascunsă în Scripturile Vechiului Testament, fiind vestit în tipuri 

şi pilde‖ (SF. IRINEU, Adv. Haer., IV, 26, 1). 
48

 DĂNUŢ-VASILE JEMNA, Antropologia Sfântului Irineu de Lyon, p. 86. 
49

 „Asemănarea şi contrastul dintre cei doi, Adam şi Hristos, sunt evidente. Şi unul şi 

Celălalt stau la începutul unei creaţii. Dacă păcatul lui Adam a adus urmaşilor săi moartea, 

biruinţa lui Hristos aduce tuturor îndreptarea şi viaţa veşnică. Prin Adam cel vechi omul era 

trup firesc cu suflet viu, pe când prin Hristos trupul este duhovnicesc cu duh dătător de 

viaţă. Deşi cel dintâi este cel firesc, din pământ, totuşi Cel de al doilea este cel duhovnicesc 

şi vine din cer‖ (IPS Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA, Iisus Hristos este Acelaşi ieri şi azi, şi 

în veac, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, p. 130). 
50

 Cf. Rm. 5, 12-19: „Precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, 

aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el. Căci, până la lege, 

păcatul era în lume, dar păcatul nu se socoteşte când nu este lege. Ci a împărăţit moartea 

de la Adam până la Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greşelii lui 

Adam, care este chip al Celui ce avea să vină. Dar nu este cu greşeala cum este cu harul, 

căci dacă prin greşeala unuia cei mulţi au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi 

darul Lui au prisosit asupra celor mulţi, prin harul unui singur om, Iisus Hristos. Şi ce 

aduce darul nu seamănă cu ce a adus acel unul care a păcătuit; căci judecata dintr-unul 

duce la osândire, iar harul din multe greşeli duce la îndreptare. Căci, dacă prin greşeala 

unuia moartea a împărăţit printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului şi 

a darului dreptăţii vor împărăţi în viaţă prin Unul Iisus Hristos. Aşadar, precum prin 

greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin îndreptarea adusă de Unul a 

venit, pentru toţi oamenii, îndreptarea care dă viaţă; Căci precum prin neascultarea unui 

om s-au făcut păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea unuia se vor face drepţi cei mulţi”. 
51

 Cf. Fc. 2, 5. 
52

 Cf. Fc. 1, 26. 
53

 SFÂNTUL IRINEU DE LUNGDUNUM, Demonstraţia propovăduirii apostolice, 32, p. 95-96. 
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Pe de altă parte, în sens apologetic, prin tipologia „Adam cel vechi‖ 

– „Adam cel nou‖, Sfântul Irineu încearcă să arate „rolul şi locul trupului 

omului în iconomia lui Dumnezeu‖ şi astfel să respingă „dualismul gnostic‖. 

El evidenţiază astfel „demnitatea omului ca fiinţă compusă, valoarea lumii 

materiale, şi deci a trupului, care este chemată la unirea cu Dumnezeu şi este 

parte a procesului de recapitulare a tuturor lucrurilor în Hristos‖.
54

  

Tot în legătură cu paralela „Adam cel vechi‖ – „Adam cel nou‖, 

Sfântul Părinte lămureşte un alt concept deosebit de important din punct de 

vedere antropologic şi hristologic, acela de „incoruptibilitate‖.
55

 „Atât 

Adam, cât şi Hristos sunt prezentaţi ca oameni care au importanţă şi influenţă 

asupra tuturor oamenilor‖ – spune în acest sens Mitropolitul Irineu Popa. „Unul 

fiind începătorul morţii (moartea vine prin el), iar Celălalt fiind începătorul 

vieţii (viaţa veşnică vine prin El). Întrucât toţi oamenii sunt legaţi de viaţă şi de 

moarte, Adam şi Hristos sunt atât oameni singulari, cât şi oameni universali, 

cum arată Marele Pavel: «Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi 

vor învia».
56

 Prin faptul că în această paralelă vorbeşte despre Hristos la viitor, 

Apostolul Pavel vrea să spună că la învierea în Hristos vor ajunge doar creştinii 

credincioşi, iar nu toţi cei ce mor în Adam. Oricum, pentru a arăta cum înviază 

în Hristos cei ce au murit în Adam, Apostolul Pavel dă exemplul seminţei care 

putrezeşte în pământ, pentru ca apoi să iasă din ea o nouă plantă, adică, în cazul 

oamenilor, un nou trup. Faptul că trupurile sunt diferite, arată că tot aşa va fi şi 

cu învierea morţilor‖.
57

 Sfântul Părinte vine aici şi explică capacitatea de 

creştere a omului în lucrurile duhovniceşti, ca dat şi posibilitate:
58

 „Mai întâi a 

fost nevoie ca omul să fie creat; Şi fiind creat, să crească; Şi odată crescut, să 

devină adult; Şi devenit adult, să se înmulţească; Şi înmulţindu-se, să se 

întărească; Şi întărindu-se, să fie slăvit; Şi fiind slăvit, să Îl vadă pe Stăpânul 

său; Pentru că Dumnezeu urmează să fie văzut, iar vederea lui Dumnezeu 

aduce nestricăciunea, iar «nestricăciunea îl aduce pe om aproape de 

Dumnezeu»
59

‖.
60
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 DĂNUŢ-VASILE JEMNA, Antropologia Sfântului Irineu de Lyon, p. 96. 
55

 Termenul este bineînţeles fundamentat biblic, cu referire precisă la o altă paralele 

paulină: „trup firesc/stricăcios‖ – „trup duhovnicesc‖: „se seamănă trupul întru stricăciune 
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πνεςμαηικον)‖ (I Cor. 15, 42-44). 
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 Cf. I Cor. 15, 22. 
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Contribuţii doctrinare 

În concluzie, putem distinge o contribuţie esenţială a Sfântul Irineu de 

Lyon în procesul de trecere de la apologie la dogmă, prin aceasta reuşind să 

realizeze „o revizuire teologică a confesiunii baptismale‖. Găsindu-se întru 

totul participant la lucrarea mărturisitoare a Bisericii primare, Sfântul Părinte a 

reuşit să lămurească şi mai mult demersurile înaintaşilor săi. Ucenic al 

Sfântului Policarp de Smirna şi mai apoi al Sfântului Iustin Martirul şi 

Filosoful, Sfântul Irineu îşi revendică autoritatea Tradiţiei eclesiale din care 

extrage argumentele, răspunsurile şi învăţăturile de credinţă care vor consolida 

mai târziu autoritatea doctrinară a Bisericii.  

Există însă câteva aspecte importante prin care se defineşte gândirea 

teologică a Sfântului Irineu. Pe cele mai importante am încercat să le analizăm 

în cercetarea noastră. În primul rând, el răspunde unei probleme hristologice, 

încă nerezolvate de apologeţii Bisericii: „pentru ce Dumnezeu s-a făcut om?‖. 

Răspunsul oferit la această întrebare, „Ca noi să putem deveni Dumnezeu‖, va 

fi preluat şi dezvoltat ca atare în teologia patristică de mai târziu. În raport cu 

gnosticismul, Sfântul Părinte a abordat o atitudine apologetică. Tratatul 

„Împotriva ereziilor‖ sau „Combaterea şi răsturnarea gnozei cu nume 

mincinos‖ reprezintă delimitarea şi vindecarea definitivă şi irevocabilă de spinii 

înşelăciunii, înfipţi în Trupul lui Hristos. Dualismul gnosticist, învăţăturile 

greşite despre eoni, pleroma şi creaţie, disensiunile cu privire la revelaţie şi 

diferenţa dintre cele două Testamente,
61

 precum şi alte rătăciri eretice sunt 

combătute punctual de Sfântul Părinte, care reuşeşte în felul acesta să articuleze 

o învăţătură dogmatică solidă.  

 Învăţătura Sfântului Sfântului Irineu de Lyon rămâne însă magistrală 

prin caracterul ei hristologic şi antropologic. Valorificând acest aspect 

important al gândirii sale, exegeţii săi au caracterizat învăţătura sa despre 

om drept o „antropologie hristologică‖. Întruparea Logosului dumnezeiesc 

are ca scop implicit restaurarea firii omeneşti păcătoase. „Adam cel vechi‖ 

se restaurează şi se îndumnezeieşte prin „Adam cel nou‖, iar „Adam cel 

nou‖ se face om pentru ridicarea spre Dumnezeu a lui „Adam cel vechi‖. 

                         
61

 „Această concepţie, în care se manifestă cu sfială o viziune istorică, a fost propusă pentru 

prima oară de valentinieni. Oamenii îşi schimbau viziunea după necesitate: despre Vechiul 
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oamenii au admis că anumite cerinţe din Vechiul Testament fuseseră abrogate‖ (ADOLPH 

VON HARNACK, Istoria Dogmei, p. 132-133). 
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Din momentul restaurării şi până la eshaton, după Sfântul Părinte, 

antropologia ortodoxă dobândeşte un caracter „teofanic‖ prin dimensiunea 

ei ascetică. De aceea, „omul trebuie să se angajeze deplin în împrejurările 

concrete ale vieţii sale, pentru că doar prin propria sa experienţă, şi, în cele 

din urmă, prin propria-i moarte, va învăţa să se ataşeze şi mai puternic de 

Dumnezeu. omul încă mai este pregătit prin arvuna Duhului şi prin 

pogorămintele mântuitoare pentru plinătatea realizată în Hristos, care pentru 

cei adoptaţi ca fii urmează să vină, deplinătatea adevăratei libertăţi, realizate 

în deplina supunere faţă de Dumnezeu, prin care se face posibilă învierea 

directă a omului de către Duhul în dimensiunea sa trupească şi sexuală, aşa 

cum i-a fost dată de Dumnezeu. Acesta va fi omul cu adevărat viu – slava 

lui Dumnezeu‖.
62

 

 

Abstract: Saint Irene of Lyon - from Apology to Christology 

We can distinguish an essential contribution of Saint Irenaeus of Lyon in the 

process of transition from apology to dogma. He is capable to accomplish an 

―theological revision of the baptismal confession‖. The Holy Father 

accomplish also the argumentation of a very important confession work. He 

was the disciple of Saint Polycarp from Smirne and also of Saint Justin the 

Martyr. In his doctrine we can observe some important theological points: 

the problematic of the Incarnation, the fight against the Gnosticism, a 

teaching about the revelation and the Holy Scripture and also a very 

important Christology and anthropology. His most important work was 

―Against heresies‖, meaning also ―The fight and rollover of the gnosis with 

lying name‖. In our research we have tried to underline the principals 

apologetic coordinates of Saint Irenaeus thinking, starting from his Treaty 

―Against heresies‖. 
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Sursele teologice ale filosofiei lui Heidegger. 
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1. Heidegger și teologia. Succintă perspectivă asupra stadiului 

cercetării unui foarte actual aspect al creației filosofice heideggeriene 

Heidegger și teologia este o temă care îi preocupă în ultimele 

decenii, din ce în ce mai mult, pe cercetătorii universului filosofic 

heideggerian. Primele referiri consistente la dimensiunea teologică a 

gândirii filosofice heideggeriene datează încă din anii ʼ60, din perioada 

vieții gânditorului de la Freiburg, și aparțin lui Otto Pöggeler, care, în cel 

de-al doilea capitol al lucrării sale Der Denkweg Martin Heideggers 

(Stuttgart, 1963), se apleacă într-un subcapitol întreg („Experiența factică a 

vieții în credința creștină‖)
2
 asupra preocupărilor teologice ale gânditorului 

german din prima perioadă a creației sale filosofice. Otto Pöggeler scoate în 

evidență cu destul de mare acuratețe traiectoria teologico-filosofică și 

sursele gândirii heideggeriene timpurii, făcând referiri la Sfântul Apostol 

Pavel, Fericitul Augustin și Martin Luther în cursurile pe care autorul lui 

Sein und Zeit le ține la începutul anilor ʼ20 – în special Einführung in die 

Phänomenologie der Religion („Introducere în fenomenologia religiei‖), 

ținute în semestrul de iarnă al anului universitar 1920/1921 și Augustin und 

der Neoplatonismus („Augustin și neoplatonismul‖), ținute în semestrul de 

vară 1921 la Universitatea din Freiburg.  

Tot din perioada vieții lui Heidegger datează și încercări de a evalua 

filosofic perspectivele teologice ale gândirii târzii ale acestuia. Helmut 

Danner publică astfel în 1971 cartea „Divinul și zeul la Heidegger‖,
3
 în care, 

deși într-un paragraf (§5. „Dumnezeul creștinătății‖)
4
 din capitolul al II-lea

5
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 OTTO PÖGGERLER, Drumul gândirii lui Heidegger, traducere de Cătălin Cioabă, Ed. 

Humanitas, București, 1998, pp. 30-37. 
3
 HELMUT DANNER, Das Göttliche und der Gott bei Heidegger, Meinsenheim am Glan: 

Verlag Anton Hain [Monographien zur philosophischen Forschung, begr. Georgi 
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face succinte referiri la preocupările teologice creștine din prima perioadă a 

creației filosofice a lui Heidegger, abordează prin excelență reflecțiile 

acestuia cu privire la divinitate ocazionate de întâlnirea lui cu Nietzsche și 

cu Hölderlin. De data aceasta, nu mai avem de-a face cu interesul filosofului 

german pentru teologia creștină – biblică, patristică sau protestantă -, ci cu o 

păgânizare accentuată a orizonturilor teologice ale reflecției sale.  

Un impuls important în tratarea problemei raporturilor dintre 

gândirea heideggeriană și teologie îl dă Hugo Ott cu monografia sa intitulată 

„Martin Heidegger: pe cale către biografia sa‖.
6
 Deși abordează gândirea lui 

Heidegger dintr-o perspectivă eminamente diacronică, Ott scoate în evidență 

sursele teologice ale gândirii tânărului Heidegger și importanța acestora 

pentru întreaga sa creație filosofică ulterioară. Începând cu anii ʼ90, 

preocupările legate de tema Heidegger și teologia iau din ce în ce mai mult 

amploare, atât în spațiul german cât și în alte areale culturale.  

În mod cu totul special trebuie amintită aici întâlnirea preocupărilor 

exegetice cu privire la opera lui Heidegger cu gândirea fenomenologică 

franceză, care încă din perioada de după cel de-al doilea război mondial si, 

în mod special, după anii ʼ60, s-a nutrit atât din sursele teologiei creștine,
7
 

cât și din creația filosofică a lui Martin Heidegger.
8
  

Ca și în perioada anilor ʼ60-ʼ70, caracterizată prin manifestarea 

sporadică a interesului pentru această temă, cercetările din anii ʼ90 și de 

după 2000 sunt focalizate pe de o parte, asupra surselor teologice creștine, 

iar, pe de altă parte asupra teologiei descreștinate, neopăgâne, care suscită 

interesul gânditorului german în urma întâlnirii sale filosofice cu Nietzsche 

și cu Hölderlin, în perioada târzie a creației sale. Astfel, Phillipe Capelle, 

profesor la Institutul Catolic din Paris, publică în 1998 una din cele mai 

consistente abordări ale problemei relației dintre gândirea filosofică a lui 

Heidegger de până în anii ʼ30 și teologia creștină.
9
 Pe de altă parte, alți 

cercetători și-au focalizat atenția, ca și Helmut Danner în anii ʼ70 asupra 

perioadei târzii din opera lui Heidegger. 
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 Mulți dintre acești fenomenologi francezi sunt și profunzi gânditori creștini. Unele din 
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MARION, PAUL RICOEUR, Fenomenologie și teologie ,prezentare de Jean François 

Courtine, traducere de Nicolae Ionel, cu o postfață de Ștefan Afloroaiei, Ed. Polirom, Iași, 

1996.  
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 DOMINIQUE JANICAUD, Le tournant théologique de la phénoménologie française, 

Paris: LʼEclat, 1991. 
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 PHILLIPE CAPELLE, Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger, 

Paris: Cerf, [col. Philosophie et théologie], 1998. 
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Astfel, Emilio Brito de la Universitatea catolică din Louvain este 

autorul unei monumentale lucrări (opt sute de pagini!) despre reflecția 

filosofului german cu privire la sacru,
10

 respectiv la temele 

necreștine/neopăgâne care suscită interesul filosofic al lui Heidegger la 

bătrânețe. Tema relației lui Heidegger cu tradiția creștină și cu teologia în 

general, rămâne una incitantă și „dificilă‖ care continuă să se afle în atenția 

cercetătorilor filosofi și teologi și după trecerea în noul mileniu. O abordare 

minuțioasă a surselor teologice creștine ale gândirii lui Heidegger o 

constituie volumul colectiv editat de către Norbert Fischer și Friederich- 

Wilhelm von Hermann în 2007
11

 în urma simpozionului organizat în anul 

2006 la Mainz, cu sprijinul „Deutsche Forschungsgemeinschaft‖, de către 

Universitatea Catolică Eichstätt-Ingolstadt și Academia Episcopiei Catolice 

de Mainz. Sunt tratate aici aspecte legate de hermeneutica facticității vieții 

Bisericii primare și a epistolelor pauline,
12

 dimensiunea ioaneică a gândirii 

lui Heidegger,
13

 sursele augustiniene ale gândirii filosofului german,
14

 

abordarea de către acesta în teza sa de abilitare a gândirii lui Duns Scottus,
15

 

apoi preocupările sale cu privire la mistica medievală și, în special, la 

Meister Eckhart
16

 și, în mod special, relația sa profundă și complexă cu 

Luther.
17

 Nu sunt trecute cu vederea nici interacțiunile lui Heidegger cu 

gânditori și literați moderni și contemporani precum Pascal,
18

 Schelling, 

Kierkegaard,
19

 Hölderlin
20

 sau Rilke.
21
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 KARL KARDINAL LEHMANN, «Sagen, was Sache ist»: der Blick auf die Wahrheit 

der Existenz. Heideggers Beziehung zu Luther, pp. 149-166, Poggeler: Heideggers Weg von 

Luther zu Hölderlin, pp. 167-188. 
18

 ALFRED RAFFELT, Heidegger und Pascal-eine eine verwischte Spur, pp. 189-206.  
19

 JOACHIM RINGLEBEN, Freiheit und Angst. Heidegger zwischen Schelling und 

Kierkegaard, pp. 219-244. 
20

 PAOLA-LUDOVIKA CORIANDO, Sprachen des Heiligen. Heidegger und Hölderlin, 
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În filosofia românească, tema raportului lui Heidegger cu teologia 

pătrunde la începutul anilor 2000, acesteia dedicându-i-se ca număr special 

primul număr din nou apăruta revistă „Studia Phaenomenologica‖. În mod 

special, este de remarcat aici ampla prezentare pe care Cristian Ciocan
22

 o 

face cărților nu de mult apărute la acea dată, publicate de Phillipe Capelle și 

Emilio Brito, la care am făcut deja referire în cuprinsul acestui studiu. De 

altfel, secțiunea dedicată temei „Heidegger și teologia‖ debutează cu două 

texte ale acestor autori,
23

 alături de care se remarcă textul lui Lukas Marcel 

Vosicky „Despre saltul în prăpastia neantului. Cu privire la o apropiere pe 

departe de întrebarea cu privire la Dumnezeu‖.
24

  

La finalul prezentării sale, Cristian Ciocan sistematizează 

conținuturile articulate de Capelle și Brito într-o succintă, dar sintetică 

etapizare a creației heideggeriene din perspectiva relației acesteia cu 

teologia: „La finalul acestui parcurs, poate fi surprinsă coerența organică a 

continuității etapelor în care s-a dispus chestionarea heideggeriană legată de 

orizontul teologic: angajarea catolică – turnura protestantă – analiza 

facticității creștinismului primar – analitica Dasein-ului – raportul dintre 

ontologie și teologie – investigația constituției onto-teologice a metafizicii – 

în sfârșit, meditația poetică în așteptarea „noilor zei‖. Astfel, (1.) caracterul 

teoretic restrictiv al sistemului scolastic l-a determinat pe Heidegger să 

abandoneze sistemul catolicismului și să se aproprie de spațiul protestant, 

(2.) care nu doar că permite gândirii filosofice o eliberare vitală din grilele 

dogmatice deja impuse, ci în plus corespunde structural, printr-o theologia 

crucis, exigențelor de nemediere prin care viața factică devine plenar 

accesibilă reflecției fenomenologice; (3.) conjuncția dintre teologia luterană 

și fenomenologie îi permite tânărului Heidegger primele incursiuni 

fenomenologice asupra facticității; (4.) analiza facticității, care va deveni 

analitică a Dasein-ului și ontologie fundamentală, supusă exigențelor 

„ateismului metodologic‖, îi permite lui Heidegger nu doar să ia o anumită 

distanță față de teologie, ci și să instaureze un raport ierarhic în care 

filosofia este înțeleasă drept „corectiv ontologic‖ al teologiei vizată pricipial 

ca știință; (5.) pornind de aici, următoarea lărgire a cadrului de discuție 
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 LUKAS MARCEL VOSICKY, Vom Sprung in den Ab-grund des Nichts. Zu einer 

entfertnten Annäherung an die Frage nach Gott, în „Studia Phenomenologica Romanian 
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vizează constituția onto-teologică a metafizicii, pentru care este revendicată 

o preeminență structurală în raport cu teologia creștină tradițională; (6.) în 

sfârșit, această tematizare a istoriei metafizicii ca ontoteologie îi permite lui 

Heidegger să pornească (întrucâtva „împotriva ei‖), în compania lui 

Hölderlin, în tentativa meditativ-poetică de a depăși structurile în care, 

tradițional, problema divinului a fost abordată‖.
25

 

Alături de prezentarea pe care Cristian Ciocan o face lucrărilor lui 

Capelle și Brito, o contribuție consistentă românească la o temă conexă 

temei centrale a acestui număr special al revistei apărute la București, merită 

remarcat studiul lui Gabriel Cercel despre interpretarea gândirii timpurii a 

lui Heidegger, realizată de către Hans-Georg Gadamer.
26

 Autorul 

capodoperei filosofice „Adevăr și metodă‖, ca și alți autori ai vremii precum 

Otto Pöggeler, interpretează în mod constant în scrierile sale gândirea lui 

Heidegger mai curând dinspre scrierile timpurii ale filosofului de la Freiburg 

decât dinspre „Sein und Zeit‖. Propriu-zis, după Gadamer, însăși cotitura 

(die Kehre) pe care gândirea heideggeriană o cunoaște după Sein und Zeit, 

nu este propriu zis o cotitură (Kehre), ci o întoarcere (Rückkehr) a lui 

Heidegger la problematica gândirii sale timpurii după ce în Ființă și timp 

dăduse curs unui soi de înstrăinare filosofică, sistematizând în manieră 

scolastică ceea ce nu era de sistematizat, tocmai datorită faptului că îl 

individualiza în mod deosebit pe gânditorul de la Freiburg. Or, ceea ce 

Gabriel Cercel nu mai continuă să problematizeze în acest studiu, scrierile 

timpurii ale lui Heidegger sunt și cele mai pătrunse de idei și preocupări 

teologice. Acest fapt îl va face însă Gabriel Cercel în capitolul ‖Sursele 

teologice ale hermeneuticii heideggeriene. De la hermeneutica biblică la 

hermeneutica facticității‖,
27

 un text cu caracter eminamente istorico- 

filosofic, care înfățișează cu acuratețe germinarea teologico-filosofică a 

gândirii timpurii a lui Heidegger. 

La acestea pot fi amintite, de asemenea, preocupările legate de 

deschiderea teologică a lui Heidegger ale unor filosofi ardeleni, respectiv 

Andrei Marga, care în cartea sa recentă „Filosofi și teologi actuali‖ 

abordează tangențial această problemă
28

 și discipolul său de la Universitatea 

din Oradea, Mihai Maci, care a elaborat sub îndrumarea sa o teză de 
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 CRISTIAN, op. cit., p. 314. 
26

 GABRIEL CERCEL, Die Faktizität der Hermeneutik. Zu Gadamers Auslegung des 

heideggerschen Früdenkens im Himblick auf die heutige Heidegger - Exegese în: „Studia 

Phenomenologica. Romanian Journal for Phenomenology‖ I (2001), nr. 1-2, pp. 95-120. 
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 IDEM, Cartea experientei ..., pp. 117-171. 
28

 ANDREI MARGA, Apostolul Pavel-sursă teologică și filosofică, în: IDEM: Filosofi și 

teologi actuali, pp. 99-108, aici: p. 100. 
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doctorat pe această temă,
29

 și, alături de aceștia, profesorul de teologie din 

Alba Iulia, George Remete.
30

 

 

2. Importanța teologiei în biografia și gândirea filosofică a lui 

Martin Heidegger 

Încă din perioada vieții lui Heidegger, interpreți ai operei sale, 

precum Hans-Georg Gadamer și Otto Pöggeler au scos în evidență, așa cum 

am arătat deja în capitolul anterior, importanța perioadei de tinerețe din 

biografia marelui filosof în economia ansamblului gândirii sale filosofice. 

Ori, perioada anterioară redactării și publicării lui Sein und Zeit (1927) este 

una profund marcată de întâlnirea filosofului de la Freiburg cu teologia, fapt 

reliefat încă din anii ʼ80-ʼ90 de biografi ai acestuia, precum Hugo Ott sau 

Rüdiger Safranski.
31

 

Un impuls decisiv, însă, dat redescoperirii dimensiunii teologice a 

gândirii marelui filosof german l-a constituit publicarea în 1995 a cursurilor 

de fenomenologie a vieții religioase, pe care Heidegger le-a ținut la Freiburg 

la începutul anilor ʼ20, respectiv „Introducere în fenomenologia religiei‖, 

„Augustin și neoplatonismul‖ și „Temeiurile filosofice ale misticii 

germane‖.
32

 Propriu-zis, publicarea postumă a acestor cursuri va relansa 

discuția despre relația lui Heidegger cu teologia, ducând-o la un nivel 

superior de interes și cercetare.  

Cele mai multe din investigațiile cu privire la această temă se vor 

focaliza asupra rearticulării biografiei filosofului german din prisma acestei 

problematici. Astfel, începând cu anii ʼ80, Bernhard Casper va dedica în 

acest sens mai multe studii relației lui Heidegger cu Facultatea de Teologie 

din Freiburg,
33

 dar și cu mediul teologic scolastic în care s-a format tânărul 
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1923, în: R. BÄUMER, K.S. FRANZ und H. OTT (ed.), Kirche am Oberrhein. Beiträge zur 
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filosof.
34

 La noi, Gabriel Cercel oferă, la rândul său, o astfel de perspectivă 

istorico-biografică, insistând asupra evoluției diacronice a gândirii 

heideggeriene în context teologic.
35

 

Cei mai mulți dintre acești interpreți cad, în principiu, de acord 

asupra existenței unui „deceniu teologic‖ (1909-1919) în biografia lui 

Heidegger, „perioadă ce poate fi clar delimitată prin invocarea a două date 

simbolice: începutul studiilor de teologie la Universitatea din Freiburg în 

toamna anului 1909 şi despărţirea oficială a lui Heidegger de «sistemul 

catolicismului», despărţire consemnată într-o scrisoare adresată de către 

filosof teologului Engelbert Krebs pe data de 9 ianuarie 1919‖.
36

 Propriu-zis, 

„deceniul teologic‖ se prelungește tematic la începutul anilor ʼ20 când, așa 

cum am arătat deja, în ciuda despărțirii tânărului filosof german de sistemul 

scolastic catolic, gândirea sa rămâne preocupată de teme cu conținut 

teologic, de la hermeneutica biblică la Martin Luther și de la Fericitul 

Augustin la Meister Eckhart și întreaga mistică germană.  

De altfel, au și fost scoase în evidență de către cercetătorii acestei 

perioade mărturiile proprii ale lui Martin Heidegger din lucrările sale 

ulterioare, de maturitate, în care autorul lui Sein und Zeit trimite la 

impulsurile fundamentale pe care gândirea sa filosofică le-a primit dinspre 

teologie în această etapă a evoluției creației sale filosofice. Astfel, încă din 

anii ʼ30, gânditorul de la Todtnauberg concede importanța covârșitoare a 

mediului catolic în geneza universului său filosofic: „Şi cine ar vrea să 

tăgăduiască faptul că parcurgerea acestui întreg drum de până acum a fost 

însoţită de confruntarea (Auseinandersetzung) cu creştinismul - o 

confruntare care nu a fost şi nu este o «problemă» de împrumut, ci păstrarea 

celei mai proprii origini (Herkunft) - a casei părinteşti, a regiunii în care am 

crescut şi a tinereţii, şi totodată, o dureroasă desprindere de acestea? Numai 

cine a fost înrădăcinat într-o lume catolică, reală, trăită, poate să intuiască 

ceva din necesităţile care au acţionat, asemenea unor mişcări tectonice 

subterane, pe parcursul de până acum al interogării mele‖.
37

 

Ulterior, în celebrul său volum „Unterwegs zur Sprache” (1959), 

Heidegger include textul „Aus einem Gespräch von der Sprache zwischen 
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einem Japaner und einem Fragenden‖ (1953/54), în care mărturisește: 

„Termenul «hermeneutică» îmi era familiar din timpul studiilor mele de 

teologie. Pe atunci, eram preocupat îndeosebi de întrebarea privitoare la 

raportul dintre cuvântul Sfintei Scripturi şi gândirea teologic-speculativă. 

Era, dacă vreţi, acelaşi raport, şi anume cel dintre limbă şi fiinţă, numai că 

ascuns şi inaccesibil mie, astfel încât căutam în zadar, prin multe ocolişuri şi 

rătăciri, un fir călăuzitor. (…) Fără această origine teologică nu aş fi ajuns 

niciodată pe drumul gândirii. Originea (Herkunft) rămâne însă mereu viitor 

(Zukunft)‖.
38

 

Deși în prezent realitatea înrâuririi teologiei asupra gândirii 

filosofice a lui Heidegger, precum și rolul important pe care aceasta îl joacă 

în economia sistemului său filosofic sunt acceptate fără rezerve de 

comentatorii operei heideggeriene, cercetarea acestei teme se află, după cum 

conced specialiștii înșiși, abia la început.
39

 Un astfel de demers presupune 

depășirea perspectivei strict diacronice, cu caracter istorico-biografic, și 

abordarea gândirii teologico-filosofice a lui Heidegger nu numai ca o etapă 

în devenirea sa filosofică, ci și ca o creație filosofică în sine, cu valoare 

proprie. În același timp, o astfel de cercetare presupune atât accesul 

nemijlocit la operele lui Heidegger în originalul german editate de Vittorio 

Klostermann, cât și o stăpânire adecvată a terminologiei și a doctrinei 

teologice a Bisericii, în izvoarele ei biblice și patristice. Altfel spus, o atare 

inițiativă presupune abilități suficient de bine închegate pentru a edifica 

punți de legătură între două maluri la fel de solid ranforsate, opera filosofică 

a lui Heidegger și doctrina teologică a Bisericii. 

 

3. Heidegger, Martin Luther şi Sf. Apostol Pavel 
După 1919 Heidegger, eliberat de presiunea mediului catolic în care 

se formase până atunci, se apleacă din ce în ce mai mult asupra scrierilor din 

tinerețe ale lui Martin Luther. Plasându-se hermeneutic în Standpunkt-ul 

episolelor pauline, reformatorul german acuza un proces de înstrăinare 

petrecut în istoria Bisericii apusene de viața spontană și harismatică a 
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Bisericii primare. Tradiția creștină ar fi substituit cu timpul teologia biblică, 

neaoș creștină, cu constructe de inspirație metafizică păgână. Drept urmare, 

Luther promova întoarcerea la Sfânta Scriptură și, în mod special, la 

teologia Sfântului Apostol Pavel, și interpretarea întregii revelații divine din 

perspectiva acestuia din urmă.  

În Introducerea sa în fenomenologia religiei,
40

 curs ţinut la Freiburg 

în semestrul de iarnă al anului universitar 1920/21, și, de altminteri, în 

întreaga perioadă cuprinsă între anii 1919 și 1923,
41

 Heidegger urmează 

exegezei lui Martin Luther, însușindu-și perspectiva hermeneutică, precum 

și aspirațiile acestuia din urmă de recuperare a accesului la facticitatea 

concretă a vieții autentice a Bisericii primare. Pe urmele lui Luther, 

Heidegger vorbește de o „hermeneutică a facticității‖, de mare importanță în 

perspectiva deschiderii ulterioare a gândirii sale către hermeneutica 

filosofică.  

Din punct de vedere tematic, două teme teologice par să îl intereseze 

în mod special pe filosoful german: tema specific paulină a harului 

dumnezeiesc şi problema eshatologică a timpului, în raportul său cu 

eternitatea. Cu precădere, el ia aici în discuţie texte din Epistola I către 

Tesaloniceni şi din cele două Epistole către Corinteni.  

În primul rând, el articulează diferenţa dintre cronologie şi 

kairologie, dintre chronos şi kairos,
42

 dintre timpul în cursivitatea lui 

istorică şi timpul în concentrarea lui evenimenţială şi existenţială, în 

experierea lui de către om sau, mai bine zis, de către Dasein, pentru a 

respecta jargonul heideggerian. Timpul reprezintă pentru Heidegger unul 

dintre conceptele fundamentale ale reflecţiei sale filosofice. Ulterior, în anul 

1927, îi va apărea capodopera sa filosofică Sein und Zeit, în care va analiza 

experienţa Dasein-ului, a existenţei în faţa timpului, cu toată gama sa de 

trăiri, de la angoasă
43

 la experienţa fiinţării spre moarte (Sein zum Tode)
44

 și 

de la grijă (Sorge)
45

 la dezintegrarea Daseinului în impersonalul Man
46

 

(echivalentul lui „se‖ din română), adică în anonimitatea masei. 

Deşi ne aflăm cu şase ani înainte de apariţia lui Sein und Zeit, regăsim 

în exegeza fenomenologică a lui Heidegger la I Tesaloniceni, (5, 1-2) 

concentrată intenţia sa fundamentală din Fiinţă şi timp. Heidegger afirmă 
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împreună cu Sf. Apostol Pavel desfăşurarea progresivă a istoriei 

(cronologia) către cea d –a doua venire a Mântuitorului (Parusia), despre 

momentul (kairos) despre care nimeni nu are cunoştinţă în afară de Tatăl. 

Atitudinea creştină în faţa soroacelor timpului este, după Heidegger, una 

existenţială: ziua Domnului vine ca un fur, noaptea (I Tesaloniceni, 5, 2), 

fapt pentru care creştinul trebuie să fie permanent pregătit: „de aceea, să nu 

dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji‖ (I Tesaloniceni, 5,6). 

Această pregătire presupune capacitatea de a lua decizii cu caracter moral în 

fiecare moment (kairos) în orizontul celei de-a doua veniri. 

Un alt text paulin pe care Heidegger îl tratează de o manieră 

existenţialistă
47

 este textul din II Corinteni, (12, 1-10), în care Apostolul 

neamurilor vorbeşte despre „ghimpele‖ său din trup, boala care îl smereşte 

pe apostol, împiedicându-l să se laude cu cele ale sale. Este un text pe care, 

înaintea lui Heidegger îl abordase un alt filosof existenţialist creştin, danezul 

Soren Kierkegaard. Heidegger insistă aici în mod special, în bună tradiţie 

paulină, asupra problemei harului, aplecându-se asupra versetului 9: „Îţi este 

de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune‖. Încă de 

acum, Heidegger se arată fascinat de lucrarea sfinţitoare şi desăvârşitoare a 

harului care articulează o ontologie de sus în jos: harul Sf. Duh plineşte cele 

ce lipsesc, desăvârşeşte, conferă putere şi, lucru pe care Heidegger îl 

speculează cel mai mult din punct de vedere filozofic, descoperă, revelează, 

lasă să se întrevadă cele tainice. În lucrările de maturitate ale lui Heidegger, 

acesta vorbeşte despre Erleuchtung (luminare, iluminare) ca mod de 

cunoaştere filosofic, şi despre experienţa epistemologică specifică a Dasein-

ului pe care o descrie ca fiind Lichtung des Seins (luminişul fiinţei).
48

 

Cunoaşterea filosofică este una de sus în jos, este cunoaşterea a ceea ce ne 

este dat, revelat, descoperit - nu este pur şi simplu un efort omenesc. În acest 

punct, Heidegger se deosebeşte fundamental de întreaga epistemologie 

filosofică raţionalistă. Relevantă în acest sens este etimologia filosofică pe 

care el o construieşte conceptului grecesc de adevăr, aletheia, pe care el îl 

interpretează ca descoperire, ca dezvăluire, ca revelaţie.
49
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Este de remarcat faptul că Heidegger, deşi este interesat de miezul 

gândirii pauline, - problema harului -, receptează de la Sf. Apostol Pavel în 

mod special valenţele ontologice şi epistemologice pe care harul le 

presupune. Discursul Sf. Apostol Pavel despre raportul dintre har şi lege, pe 

care este centrată Epistola către Romani, Heidegger nu îl receptează, 

filosoful german vădind un interes foarte scăzut pentru probleme de etică şi 

filozofie morală. Acest fapt, însă, îl și individualizează pe Heidegger în 

raport cu teologia protestantă, care porneşte prin excelenţă de la Epistola 

către Romani, exemple grăitoare în acest sens fiind Martin Luther şi Karl 

Barth.  

 

4. Heidegger, Martin Luther și Fericitul Augustin 

Frecventarea asiduă a operelor de tinerețe ale lui Martin Luther îl 

conduce, pe de altă parte pe filosoful de la Freiburg la descoperirea operei 

teologice a Fericitului Augustin. În cursul său „Augustin și neoplatonismul‖ 

(semestrul de vară, 1921), Heidegger abordează gândirea marelui autor 

patristic făcând, pe urmele reformatorului german, distincția între o 

dimensiune autentic creștină a creației augustiniene și o tendință de 

înstrăinare de aceasta prin asumarea de către episcopul Hipponei a unui 

conținut metafizic importat din metafizica neoplatonică. Celui dintâi aspect 

din „Confesiunile‖ Fericitului Augustin îi corespunde mărturisirea plină de 

trăire existențială a neliniștii inimii în raport cu orizontul eshatologic al 

întâlnirii cu Dumnezeu (inquietum est cor meum donec requiescat in te). Cel 

de-al doilea își găsește expresia în bucuria deplinătății trăirii prezenței 

divine (fruitio Dei) în prezentul și realitatea nemijlocită. După cum arată 

Otto Pöggeler„ fruitio Dei, așa cum a conceput-o Augustin pornind dinspre 

neoplatonism, stă în opoziție directă cu faptul-de-a-avea ce este propriu 

sinelui. După părerea lui Heidegger, nu au amândouă aceeași rădăcină, ci 

legătura lor este una exterioară. Aparatul conceptual preluat de Augustin 

falsifică experiența ce urmează să fie exprimată în el (...). Augustin preia din 

neoplatonism ideea că din ființă fac parte binele și frumosul, că ființa poate 

constitui obiectul „desfătării‖ (daß es «genossen» werden kann). În fruitio 

Dei, te bucuri de Dumnezeu ca de un summum bonum și El este singurul de 

care îți este îngăduit a te bucura‖.
50

  

Prin interesul său pentru Fericitul Augustin şi implicit pentru Luther, 

Heidegger îşi depăşeşte condiţia de gânditor catolic pe care şi-o asumă în 

perioada studiilor teologice. Heidegger recuperează un traseu fundamental 

al teologiei apusene, gândirea augustiniană, intrată într-un con de umbră în 

lumea catolică, o dată cu impunerea în evul mediu catolic a scolasticii 

tomiste. De aceea, Heidegger reprezintă un caz aparte de filosof format în 
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sânul catolicismului, dar care uzează de idei protestante. În mod special, 

înainte de 1927, anul apariţiei lui Sein und Zeit, Heidegger nu se sfieşte să 

facă referiri la Martin Luther, în contexte cu caracter pozitiv. După 1927, 

Luther este din în ce mai puţin prezent cu numele în prelegerile 

heideggeriene, deşi idei de factură lutherană continuă sa fie prezente în 

opera filosofului. 

 

5. Heidegger, mistica medievală şi Sf. Dionisie Areopagitul  

În anii 1918-1919 Heidegger pregătește un curs despre 

„Fundamentele filosofice ale misticii medievale‖, la care, însă, renunță în 

favoarea unui curs de introducere în fenomenologie. Textul schiței sale de 

curs, care va fi publicat în volumul 60 din Gesamtausgabe cu titlul Die 

philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik, este focalizat 

asupra misticii teologului german Meister Eckhart. De altfel, după cum 

observă Gabriel Cercel,
51

 încă din lucrarea sa de abilitare, Heidegger făcea 

referire la intenția de a se apleca asupra misticii lui Eckhart.
52

 Autorul 

român apreciază că Martin Heidegger trebuie să fi cunoscut foarte bine nu 

doar mistica lui Meister Eckhart, ci și pe aceea a lui Bernard de Clairvaux, 

de la care se poate să fi preluat conceptul existențialist de experiență 

(Erfahrung). 

Indiferent dacă lucrul acesta se va fi întâmplat sau nu, este cert, însă, 

faptul că, studiind mistica medievală apuseană, marele filosof german a 

intrat în contact cu universul teologic al Sfântului Dionisie Areopagitul, 

sursa comună a întregii mistici creștine – apusene și răsăritene.
53

 Această 

idee stă la baza cărții teologului ortodox, Christos Yannaras, „Heidegger și 

Areopagitul‖, apărută în original la Atena în anul 1988.
54

 Profesorul grec de 

teologie arată în acest sens că, spre deosebire de maniera raţionalistă de a 

filosofa, specifică celei mai mari părţi a filosofiei apusene, Heidegger 

înţelege cunoaşterea ca pe un act ec-static, ca pe o ieşire din sine, ca pe actul 

de a primi ceea ce se oferă, ceea ce descoperă, fapt pe care l-am observat 

deja atunci când am tratat despre interesul filosofului german faţă de 

învăţătura despre har a Sf. Ap. Pavel.  

                         
51
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52
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Tübingen: Mohr, 1916, p. 344 n. 
53
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anii ʼ30. A se vedea NICHIFOR CRAINIC, Curs de mistică germană. Magistrul Eckhart și 
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 Ediție românească: CHRISTOS YANNARAS, Heidegger și Areopagitul, traducere de 

Nicolae Șerban Tanașoca, Ed. Anastasia, București, 1996. 



124 

În scrierea sa „Brief über den Humanismus‖, Heidegger articulează 

magistral acest fapt, arătând că nu numai cunoaşterea, ci şi existenţa umană, 

„în pofida oricărei alienări suferite, continuă să rămână (…) ec-statică‖.
55

 

Heidegger merge până acolo încât, după modelul conceptului grecesc 

ekstasis, transliterează cuvântul de origine latină existenţă ca ec-sistenţă, 

pentru a arăta tocmai acest caracter ec-static al cunoaşterii şi al fiinţării 

umane. 

În ton cu acest fapt se situează şi interpretarea de către filosoful 

german al conceptului de adevăr, aletheia. Aşa cum am văzut deja, 

Heidegger observă în mai multe texte filosofice de-ale sale, ca, de pildă, 

„Originea operei de artă‖, „Despre esenţa temeiului‖ sau „Doctrina lui 

Platon despre adevăr‖, faptul că aletheia este compus dintr-o negaţie (a) şi 

că el desemnează faptul de a nu fi acoperit, de a se descoperi, de a se 

învedera, de a se arăta. Cunoaşterea are, astfel, la Heidegger un caracter 

revelatoriu,
56

 care-l distinge pe acesta în mod radical în peisajul filosofiei 

raţionaliste apusene. Atâta de insolită este prezenţa lui Heidegger, încât, 

după momentul de uluire şi de interes arătat filosofului de la Freiburg, a 

urmat o perioadă de marginalizare şi de ironizare a acestuia. Este celebră în 

acest sens lucrarea profund ironică a lui Th. Adorno Jargon der 

Eigentlichekeit.
57

 Până şi filosofi romano-catolici precum J. Hirschberger l-au 

ironizat pe Heidegger, nerecunoscând gândirii acestuia caracterul de filozofie 

şi socotind-o mai degrabă un soi de „neo-misticism‖ şi „neo-romantism‖, ce 

ar aparţine mai mult poeziei şi artei decât filosofiei.
58

 

Toate aceste elemente ale epistemologiei lui Heidegger, filosoful de 

la Freiburg le încadrează într-o viziune profund apofatică. Ceea ce îl 

individualizează pe Heidegger în acest sens este faptul că el nu concepe 

cunoaşterea apofatică în maniera teologiei negative apusene, care reduce 

apofatismul la un şir de negaţii proiectate asupra lui Dumnezeu (infinit, 

nemărginit, necuprins etc). Heidegger se apropie mai mult de cunoaşterea 

apofatică a lui Dumnezeu, aşa cum o descrie Sf. Dionisie Areopagitul şi aşa 

cum este ea specifică teologiei răsăritene. Sf. Dionisie merge până într-acolo 

încât, pe filiera unui apofatism radical, refuză până şi existenţa lui 

Dumnezeu. Dacă existenţa este un atribut al creaturii, atunci Dumnezeu este 

mai presus de existenţă. Astfel, el îl descrie pe Dumnezeu ca fiind „Cel ce 

nu fiinţează, ca unul care mai presus de orice esenţă‖.
59

 Sau: „ Nu că divinul 
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există, dar nu poate fi cunoscut cu mintea. Să nu înţelegi astfel! Ci că despre 

el nu se poate spune nici măcar că există; asta înseamnă cunoaştere în 

necunoaştere‖.
60

 

Mistica apuseană, deşi îşi trage seva din teologia mistică a Sf. 

Dionisie Areopagitul, nu a fost capabilă să o asimileze pe aceasta în sensul 

ei profund. Pe de o parte, aşa cum am văzut, ea a limitat cunoaşterea 

apofatică la o simplă via negativa a cunoaşterii catafatice, afirmative, adică 

la un şir de negaţii, care însă nu sunt duse până la capăt, aşa cum se întâmplă 

la Sf. Dionisie. Nimeni în mistica medievală apuseană nu a manifestat 

consecvenţa Sf. Dionisie de a nega până şi existenţa lui Dumnezeu, 

afirmând că Dumnezeu este mai presus de existenţă. Acest fapt face ca 

apofatismul occidental să eşueze într-o teologie negativă. Pe de altă parte, 

refuzul Sf. Dionisie de a-I atribui lui Dumnezeu determinările existenţei nu 

a fost înţeles în Apus în registru epistemologic-apofatic, aşa cum se 

întâmplă, de fapt, la Sf. Dionisie, ci în registru ontologic. Aşa se face că 

plasarea lui Dumnezeu dincolo de existenţă conduce în mistica apuseană la 

postularea unei esenţe, dincolo de persoanele Sf. Treimi. Acest esenţialism 

apusean este sursa principală a rătăcirilor teologice din Apus, dar şi a 

maladiilor modernităţii intelectuale de la individualism la societatea de 

masă.  

Spre deosebire de această tendinţă a misticii apusene de a reduce 

apofatismul Sf. Dionisie la teologia negativă sau la esenţialism, Heidegger 

urmează mult mai fidel pe Sf. Dionisie Areopagitul. De fapt, autorul lui Sein 

und Zeit nu-l numeşte nicăieri pe Sf. Dionisie, dar se pare că studiile sale de 

teologie din tinereţe au cuprins un vast program de lecturi patristice.  

Astfel, atunci când, în Holzwege, se referă la coborârea divinității în 

sfera existenței ca la o insultă adusă lui Dumnezeu, Heidegger își 

împropriază în mod evident apofatismul dionisian: „Cea mai josnică insultă 

adusă lui Dumnezeu nu este faptul de a-l socoti inaccesibil cunoaşterii 

noastre, de a demonstra indemonstrabilitatea existenţei sale, ci faptul că 

acela care este socotit Dumnezeu existent a fost înălţat la rangul de valoare 

supremă. Iar această insultă nu vine din partea celor din afară, din partea 

celor care nu cred în Dumnezeu, ci din partea celor care cred în el şi 

teologhisesc despre el‖.
61

 Prin urmare, Heidegger, recuperând sensul 

autentic al apofatismului Sf. Dionisie, cheamă la „nimicirea idolilor făuriţi 

de intelectul omenesc lui Dumnezeu‖.
62
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La urma urmei, capodopera sa Sein und Zeit poate fi citită și în 

această cheie, a nimicirii idolilor apăruți în urma asumării deficitare a 

apofatismului areopagitic. Căci, din asumarea limitată a apofatismului prin 

elaborarea unei teologii negative și prin postularea unui Dumnezeu existent 

rezultă fanatismul și intoleranţa de orice fel. Pe de altă parte, din esenţialismul 

ce rezultă din transferarea propoziţiilor apofatic-epistemologice ale Sf. 

Dionisie în registru ontologic decurg atât societatea de masă şi totalitarismul 

sau, cum spune Heidegger, tirania lui „Man‖ (se), în care persoana umană se 

dezintegrează într-o masă informă (Sein und Zeit), cât și individualismul 

radical sau liberalismul în care persoana umană este redusă la un individ 

egocentric. Heidegger nu va înceta până la mutarea sa din lumea aceasta să 

pledeze împotriva acestor rătăciri. 

 

6. Concluzii 
1) Sursele gândirii lui Heidegger sunt în mare măsură religioase. 

Heidegger a studiat teologia şi, în perioada formării sale filosofice (decada 

teologică, 1909-1919) şi-a manifestat interesul pentru hermeneutica biblică 

şi gânditori creştini precum Sf. Ap. Pavel, Fer. Augustin şi Martin Luther. 

2) Deşi s-a trecut cu vederea uneori acest fapt, Heidegger este într-o 

bună parte a creației sale filosofice tributar tradiției creștine. 

3) Poziţionarea confesională a lui Heidegger este ambiguă. Deşi 

provine dintr-un mediu catolic conservator, el optează pentru o tradiţie a 

ortodoxiei apusene intrată într-un con de umbră (Fer. Augustin) şi pentru 

apropierea de o anumită formulă protestantă (tânărul Luther). 

4) Paradigma teologică cu care Heidegger se identifică este teologia 

paulină şi augustiniană, în receptarea lor de către Luther. Pe această filieră 

teologică, gânditorul german își asumă paradigma hermeneutică luterană 

(hermeneutica facticității vieții Bisericii primare), care stă la baza concepției 

sale filosofice despre hermeneutica facticității. 

5) De la Sf. Apostol Pavel, Fer. Augustin şi Luther, Heidegger preia 

în special învăţătura despre har și reflecţia existenţială cu privire la timp. 

6) Cunoaşterea la Heidegger are un puternic caracter extatic, 

revelatoriu şi apofatic. 

7) Heidegger se desparte de receptarea deficitară a Sf. Dionisie în 

Apus (teologia negativă şi esenţialismul) şi pare să recupereze pe tărâm 

filosofic sensul profund al apofatismului dionisian.  

 

Abstract: The Theological Sources of Heideggerʼs Thought. An Overview 

The relationship between Heideggerʼs philosophical thought and theology is 

a topic, which was approached already in the ʼ60s by Hans-Georg Gadamer 

and Otto Pöggeler. Consequently, the biographers of Martin Heidegger in 

the last two decades of the 20
th

 century, emphasized the theological 
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formation of the German Philosopher before he published his philosophical 

masterpiece Time and Being. Especially, after the publication of the 60
th

 

volume of Heideggerʼs Gesamausgabe, which contains the writings of the 

German philosopher concerning the phenomenology of the religious life 

from the ʼ20s, grew considerable the interest on the topic „Heidegger and 

theology‖. The German philosopher was inspired himself from various 

Christian authors like Apostle Paul, Augustine, Pseudo-Dionysius 

Areopagite, Meister Eckhart and especially Martin Luther. 
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Macarie Ieromonahul în Manuscrise și Tipărituri 
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Principalul muzician psalt care s-a implicat în traducerea și 

compunerea cântărilor bisericești în prima lui fază din secolul al XIX-lea a 

fost Macarie Ieromonahul. Și-a început activitatea ca director la școala 

înființată de mitropolitul Dionisie Lupu, cu scopul de a traduce în românește 

cărțile necesare cultului divin. A fost alegerea mitropolitului care, inspirat 

fiind, 1-a însărcinat pe Macarie, cunoscător al ambelor sisteme de notație, să 

ducă acest proces cultural la bun sfârșit. Este o inițiativă îndrăzneață a lui 

Macarie, știut fiind că biserica era dominată de cărturarii greci și orice 

tentativă care viza introducerea limbii române în cult era imediat reprobată, 

dar nu prin argumente lingvistice ci religioase, considerându-se că abolirea 

limbii grecești echivalează cu atentarea la dogmele patristice. Altfel spus, 

clericii greci recurgeau la diversiune pentru a-și menține supremația în 

ierarhia religioasă aruncând anatema asupra celor care îndrăzneau să 

înlocuiască limba greacă, identificând aceasta cu un gest de adversitate față 

de biserică. 

În procesul de românire al cântărilor bisericești,
2
 îndepărtarea 

susținătorilor cântării în limba greacă era o primă etapă, deoarece 

credincioșii nu înțelegeau nimic din această limbă,
3
 astfel că, după cum 

spune și Macarie: „și cei carii știu câte puținu grecește, și cei carii nimicu 

nu știu, sântu siliți ca să cânte grecește heruviculu și cele mai tainice 

cântări fără a înțelege ceia ce zicu atâtu cei ce cântă cumu și cei ce 

ascultă‖.
4
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Se remarcă faptul că procesul de românire este sprijinit de înalții 

ierarhi de la București și Iași, care îi conferea acestui demers o desfășurare 

amplă. 

În anul 1821 a avut loc răscoala lui Tudor Vladimirescu, al cărei 

caracter a fost nu numai politic ci și social. Urmarea imediată a acestei 

răscoale a fost înlocuirea domnitorilor greci cu domnitori pământeni, act 

plin de consecințe importante pentru poporul român. Din acest moment, 

concomitent cu declinul rapid al influenței grecești, se dezvolta în ritm tot 

mai susținut cultura românească. Era momentul reactualizării operei lui 

Filothei sân Agăi Jipei.
5
 Îndrăzneața inițiativă a mitropolitului Dionisie 

Lupu de a numi o comisie pentru a traduce în românește cântările bisericești 

formată din cei mai buni psalți ai vremii respective și anume: Macarie 

Ieromonahul, Anton Pann și Panaiot Enghiurliul, a eșuat pentru simplu fapt 

că fiecare dorea să lucreze și să publice separat.
6
 Este adevărat că și Anton 

Pann
7
 a continuat să lucreze singur pe drumul traducerii cântărilor, însă cel 

care s-a impus prin volume tipărite ce dețineau condiția consacrării, a fost 

Macarie Ieromonahul.
8
 

Format în spiritul respectului pentru tradiția greacă, adept al noii 

sistime, Macarie va înțelege foarte bine acuitatea efectuării reformei, a 

transpunerii cântărilor religioase în cuvinte românești. Deși eliberat de sub 

povara curentului grec, el întreprinde acțiunea sa într-o modalitate 

circumscrisă cadrelor religioase de unde decurg și limitele întreprinderii 

sale. 

 Continuând tradiția înaintașilor, el considera că „cu toată evlavia și 

dreapta socoteală să cade să se lucreze alcătuirea cântărilor...ca unele ce 

de Preasfântul Duh sunt insuflate‖. 

 Credincios acestei convingeri, precum și teama de a nu fi acuzat de 

neloialitate față de Biserica Ortodoxă, el a încercat să păstreze un echilibru 

în procesul de traducere, adaptare și compunere a melodiei pentru a împăca 

pe cei care doreau să mențină cântarea în limba greacă, dar în același timp 

nu trebuia nici încurajată cântarea greacă aflată într-un stadiu avansat de 

laicizare.
9
 Așadar Macarie preia fondul cântărilor grecești, transpunându-le 

în tiparele limbii române. Se poate vorbi chiar de o reformă a sa, care este 
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opera de tălmăcire în limba română a unor melodii cântate până atunci într-o 

altă limbă. 

Lexicul și toponomia limbii române au impus intervenții asupra 

discursului melodic, pentru a se găsi numitorul comun al celor două 

componente structurale ale cântării: melodia și versul. 

Românirea cântărilor în accepțiunea lui Macarie a însemnat practic 

permutarea melodiilor de cult folosite în biserica de rit greco-ortodox la 

specificul limbii române. Această acțiune a lui Macarie trebuie înțeleasă așa 

după cum spune și Nicolae M. Popescu că „atunci când zicem că Macarie a 

naționalizat psaltichia, nu trebuie să înțelegem că el a lepădat melodiile 

vechi psaltice și a introdus melodii naționale. Prin naționalizare trebuie să 

înțelegem că Macarie a introdus psaltichia în biserică, fără jertfirea nici a 

melodiei primite de biserică și nici a limbii românești‖.
10

 

Prin manuscrisele întocmite și cele cinci lucrări tipărite la Viena 

(1823), București (1827) și Buzău (1836), adică Theoriticonul, 

Anastasimatarul, Irmologhiul – Catavasier,
11

 Tomul al doilea al Antologhiei 

și Prohodul Înmormântării Domnului, Macarie a deschis o nouă perspectivă 

dezvoltării muzicii de tradiție bizantină din Principatele Romane. 

Meritul deosebit al lui Macarie este acela că el a păstrat tonul 

cuvântului și al frazei românești și nu s-a depărtat de melodia bisericească 

,,pentru că a pune însuși acele semne pe un cuvânt care vine îndoit mai lung 

sau mai scurt decât cel grecesc, este dobitocie, precum iarăși greșeală este 

să înstrăinezi melosul pentru lungimea sau scurtimea cuvântului‖.
12

 Bun 

cunoscător al limbii grecești precum și activitatea sa polivalentă de 

traducător, compozitor, copist și tipograf,
13

 Macarie realizează cu ușurință 

opera sa care îl reprezintă. A tipărit pentru toți românii munteni, moldoveni, 

transilvăneni,
14

 bănățeni, etc., și chiar dacă lucrările lui nu s-au putut 

impune peste tot, mai ales în Transilvania unde situația era foarte grea din 

cauza că ungurii catolici se temeau ca și grecii din Principate, că pierd din 

ce în ce mai mult teren, rămâne un fapt vrednic de toată lauda faptul că el se 

gândea mereu la unitatea spirituală și națională a tuturor românilor, căci 

pentru el sufletul românesc era același pretutindeni. 
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Creația ilustrului protopsalt numără peste două mii de cântări 

românite și aproximativ 150 de cântări originale.
15

 Toată această operă a 

satisfăcut o dorință ce fierbea în inima muzicianului patriot de a se interesa 

nu numai de muzică în general ci și de cultură, care alături de celelalte 

științe și învățături trebuia să smulgă neamul românesc din întunericul în 

care se afla. Căci zice el: „Neamul nostru are trebuință de multe științe și 

învățături care în limba noastră cu totul lipsesc…, tuturor de obște prea 

bine este cunoscut că Biserica noastră este cu totul lipsită de bună așezare 

a cântărilor bisericești, pentru care cântăreții rumâni, care știu meșteșugul 

psaltichiei neavând cărți alcătuite cu graiurile limbii noastre, sunt siliți ca 

să cânte cele mai multe cântări grecește, neînțelegând ce cântă nici ei, nici 

aceia care ascultă la dânșii‖.
16

 

În afară de traducerile pe care le făcea din grecește și care păstrau în 

general linia melodică apropiată de originalul grecesc, el alcătuiește și unele 

melodii care nu-și au izvorul de inspirație în melodiile grecești și nici în 

melodiile altor Biserici Ortodoxe. Așa sunt, de pildă, cunoscutul axion 

Îngerul a strigat și alte axioane și catavasii, ca cele de la Întâmpinarea 

Domnului, ș.a., care conțin melodii curat religioase dar după genul și gustul 

de cântare al poporului român. Melodiile sale sunt compuse pe tonul liniștit 

fără salturi bruște sau repezi, ceea ce face ca muzica sa să fie elegantă și 

plăcută, devenind normă pentru cântarea bisericească românească. Dacă 

despre activitatea sa componistică și de traducere există numeroase studii, 

despre meșteșugul exegezei sale din diferitele notații existente în epocă 

aproape că nu avem niciun studiu.
17

 

Muzica lui Macarie a pătruns repede în biserică și a rămas până în 

zilele noastre, pătrunzând la inimile credincioșilor datorită sistemului său de 

cântare lipsit de strigăte tulburătoare.
18

 Elementul pe care îl ia în seamă în 

primul rând, fără să-i devină rob, este totuși sistemul de cadențe, nu linia 

melodică, pe care el o mânuiește după cerințele textului românesc. 

 Atunci când conținutul textului o cere, lucru ce va deveni mai clar și 

mai frecvent la Anton Pann, Macarie părăsește sistemul cadențial oprindu-se 

pe trepte mai înalte sau mai grave decât cele obișnuite, după cum ideea este 

                         
15

 GHEORGHE C. IONESCU, Macarie Ieromonahul și opera de românire a cântărilor 

psaltice, în SCIA, seria teatru, muzică, cinematografie, Ed. Academiei Române, tom 38, 

București, 1991, p. 43.  
16

 TUDOR M. POPESCU, Știri noi despre Macarie Ieromonahul, în BOR, 1915-1916, p. 969. 
17

 MONAH FILOTHEU BĂLAN, Câteva exegeze în notație hrisantică ale Ieromonahului 

Macarie din Psaltichia Ieromonahului Filothei, în Simpozionul Internațional de 

Muzicologie Bizantină 300 de ani de românire (1713-2013), Ed. Universității Naționale de 

Muzică București, ediția a-II-a, 12 dec. 2013, p. 59. 
18

 MIHAIL GRIGORIE POSLUȘNICU, Istoria muzicii la români, Ed. Cartea Românească, 

București, 1928, p. 34. 
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de înălțare sau de coborâre. Înzestrat cu un deosebit simț artistic precum și 

alimentat de un înflăcărat patriotism, Macarie a reușit să găsească ușor 

modalitățile practice de restructurare a melodiei grecești și adaptarea ei la 

textul românesc. 

 Pornind de la original „el a creat o linie melodică ce se derulează 

firesc, adaptată textului literar românesc, cuvântului sau invers, cu nuanțele 

sale care țineau de conținut, expresivitate, metrică, de dimensiunile sale..., 

Macarie intervine ingenios asupra fluxului melodic operând creativ în 

începutul sau interiorul frazelor pe care uneori le scurtează, alteori le 

lungește după nevoile practice, obținând un nou contur melodic, o nouă 

lucrare oarecum modificată în care specificului bizantin i se adaugă 

specificul autohton‖.
19

 

În creațiile pe text românesc, talentul și virtuțile profesionale de 

desăvârșit tehnician ale muzicianului, scot în evidență inventivitatea 

melodică, stilul specific, ritmia liberă dar densă ca factură, cadențe variate 

care apropie de melosul popular românesc din veacul trecut și chiar mai 

îndepărtat. Un exemplu în acest sens este Axionul duminical Vrednică ești 

cu adevărat, gl. 5, care după spusele lui Florin Bucescu a devenit melodie 

bisericească națională, foarte îndrăgit în Moldova și practicat la strană:
20

 

         

 
 

Prezența creației lui Macarie în opera muzicală a psalților români din 

cursul secolului al XlX-lea atestă faptul că activitatea sa a fost recunoscută, 

fiind folosită ca model, sursă de inspirație și documentare. Mulți muzicieni 

psalți precum Anton Pann, Ghelasie Basarabeanul, Nectarie Frimu, Visarion 

de la Neamt, Iosif Naniescu, Serafim Vintileanu, Dorothei Iordachiu, 

Dimitrie Suceveanu, Neagu Ionescu, Ștefan Popescu, Oprea Demetrescu, 

George Ucenescu, i-au reeditat lucrările. Chiar și în zona Transilvaniei
21

 

cântările cuprinse în Irmologhionul și Anastasimatarul lui Macarie au fost 

                         
19

 GHEORGHE C. IONESCU, op.cit., p. 50. 
20

 FLORIN BUCESCU, Cântarea psaltică în manuscrisele moldovenești din sec. al XIX–lea 

(ghidul manuscriselor), vol. 1, Ed. ARTES, Iași,  2008, p. 125. 
21

 Pr. VASILE STANCIU, Aspecte ale românirii cântărilor bisericești în colecții 

transilvănene din secolele XIX-XXI, în Simpozionul Internațional de Muzicologie Bizantină 

300 de ani de românire (1713-2013), Ed. Universității Naționale de Muzică București, 

ediția a-II-a, 12 dec. 2013, pp. 421-440. 
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preluate cu mici modificări de către Dimitrie Cunțan. 

În studiul de față ne îndreptăm cercetarea numai asupra Axioanelor 

duminicale cuprinse în repertoriul românesc din sec. XIX, compuse de 

Macarie Ieromonahul, în noua grafie, în care sunt incluse atât lucrările 

compuse în limba română, cât și traducerile acestuia din repertoriul psaltic 

grecesc. După cum știm sunt și antiaxioane (catavasia a IX-a a Canonului 

praznicului respectiv), care se cântă la praznicele împărătești numite 

Axioane praznicare.
22

 

 Axioanele de la praznicele împărătești au texte speciale iar în creația 

românească s-au impus variantele traduse de Macarie după Petru 

Lambadarie și care sunt considerate drept piese de o neasemuită 

frumusețe.
23

 

Vom urmări evoluția și circulația acestei creații muzicale bisericești 

în câteva din cele mai importante centre muzicale din zonele Munteniei și 

Olteniei și anume biblioteci mai mari cum ar fi: Biblioteca Academiei 

Române (B.A.R.), Biblioteca Națională Română (B.N.R.), Biblioteca 

Sfântului Sinod (B.S.S.) și centre mai mici cum ar fi: Biblioteca Mănăstirii 

Stavropoleos (B.M.S.), Biblioteca Mănăstirii Dintr-un Lemn (B.M.D.L.), 

Biblioteca Mănăstirii Lainici (B.M.L.), Biblioteca Seminarului Craiova 

(B.S.C.), Biblioteca Mitropoliei Olteniei (B.M.O.) aflată în prezent la 

Mănăstirea Jitianu, Biblioteca Mănăstirii Polovragi (B.M.P.), Biblioteca 

Mănăstirii Tismana
24

 (B.M.T.), Biblioteca personală a Pr. Prof. Alexie 

Buzera (BAB). 

Manuscrisele cercetate cuprind axioane ale celor mai reprezentativi 

protopsalți bizantini, greci și români, dar și anumiți compozitori de axioane 

mai puțin cunoscuți în istoriografia muzicală. Sunt și axioane care sunt în 

anonimat sau cu probabilitate atribuite unui anume compozitor. Întru-cât ne 

ocupăm numai de Axionul duminical Cuvine-se cu adevărat/Vrednică ești
25

 

/ Cade-se cu adevărat, imn închinat Fecioarei Maria, Născătoarea de 

Dumnezeu și Maica vieții noastre,
26

 compuse în notație hrisantică, putem 

spune că primele axioane au fost traduse și compuse de Macarie 

Ieromonahul, Anton Pann și Ghelasie Basarabeanu. Axioane au compus și 

ceilalți protopsalți cunoscuți ai secolelor de care ne ocupăm de la Nectarie 

Schimonahul, Nectarie Frimu, Iosif Naniescu, Varlaam Protosinghelul, 

                         
22

 Dicționar de muzică bisericească românească, Ed. Basilica, București 2013, p. 66. 
23

 OCTAVIAN L. COSMA, op. cit., p. 94. 
24

 Pr. Dr. ZAHARIA MATEI, Profesorul, protopsaltul și compozitorul Anton Pann (1797-1854), 

Ed. Basilica, 2014, pp. 173-185. 
25

 Pr. BOGDAN ST. MOISE, Varlaam Protosinghelul, Opera muzicală, Ed. Europolis, 

Constanţa. 2009, pp. 73-133. 
26

 IPS Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA, Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi 

Maica vieţii noastre, în MO, nr. 1-4/2009. 
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Emanuel și Ioan Zmeu, ș. a., cei mai renumiți maeștrii compozitori și 

interpreți ai sec. XIX, până la I.P. Pasărea, Sebastian Barbu Bucur
27

 și Nicu 

Moldoveanu în sec. XX.  

De asemenea, am descoperit și Axioane compuse de autori greci 

cum ar fi Grigorie Protopsaltul, Dionisie Fotino, Hristodor Gheorghiu, și alți 

anonimi, axioane traduse în românește de Macarie Ieromonahul, Anton 

Pann, Ghelasie Basarabeanu, Iosif Naniescu, Nectarie Protopsaltul, ș. a. Iată 

incipitul unui Axion duminical compus de Grigorie Protopsaltul în glasul 

VIII și tradus de Macarie Ieromonahul: 

 
Din cele peste 360 de manuscrise cercetate am descoperit 292 de 

Axioane duminicale românești, alcătuite în notație hrisantică, pe toate cele 

opt moduri bizantine, dintre care 10 compoziții poartă semnătura lui 

Macarie Ieromonahul (9 compoziții personale și un Axion, gl. 8, tradus după 

Grigorie Protopsaltul, vezi tabelul de mai jos). Unele din aceste creații 

semnate de Macarie sunt de o deosebită frumusețe melodică, adevărate 

capodopere artistice pe care mulți dintre psalții vremurilor noastre le 

îndrăgesc și acum și pe care le interpretează în cultul liturgic la Liturghia Sf. 

Ioan Gură de Aur. Aceste axioane erau preferate și atunci ca și acum, prin 

faptul că le găsim în foarte multe manuscrise. Un astfel de exemplu este 

axionul compus de Macarie Ieromonahul în glasul 3 agem sirian, prezent în 

46 de manuscrise muzicale din peste 360 cercetate și care a fost publicat de 

Nectarie Frimu în 1840 cu mențiunea „a răposatului Ieromonah Macarie‖:
28

  

 
 

Redăm în continuare într-un tabel, incipitul tuturor axioanelor 

duminicale traduse și compuse de Macarie Ieromonahul așa cum au circulat 

ele în manuscrisele cercetate și în tipărituri:  

                         
27

 SEBASTIAN BARBU-BUCUR, Cântări la Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie, Ed. 

Cuvântul Vieții, a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2009, pp. 261-273. 
28

 NECTARIE FRIMU, Antologhie sau Florialeagire..., pp. 158-160. 
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MACARIE IEROMONAHUL (1770-1836)
1
 

Axion glas 1: Cuvine-se cu adevărat…
2
 

 
Nr. 

Crt. 

Ehu

l 

Autor: Manuscrise și tipărituri: 

1.  Macarie 

Ieromonahul 

B.S.S., ms. rom.III-29, Buchet musical 

de cântări bisericeşti, 1934-1939, 

România, copist Gherasim Ieromonahul, 

scrise după diferiţi autori, p. 95; 

 

Axion glas 1: Cuvine-se cu adevărat..., 

 
2.  Macarie 

Ieromonahul 

B.A.R., ms. rom. 3736, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist Macarie 

Ieromonahul, f.133r, armonicesc; 

 

Axion glas 1: Cuvine-se cu adevărat..., 

 
3.  Macarie 

Ieromonahul 

 

B.A.R., ms. rom. 3736, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist Macarie 

Ieromonahul, f.133v; 

Axion glas 2: Cuvine-se cu adevărat..., 

                         
1
 GHEORGHE C. IONESCU, Macarie Ieromonahul, (Dascăl de psaltichie, compozitor; 

n.1770 – m.1836),  Lexicon al celor care,de-a lungul veacurilor s-au ocupat cu muzica de 

tradiție bizantina în România, Ed. Diogene, București, 1994, p. 212. Vezi  și Dicționar de 

muzică bisericească românească, Ed. Basilica, București 2013, p. 392. 
2
 Unele axioane încep cu „Vrednică ești... sau Cade-se cu adevărat...‖, este vorba de același 

imn închinat Fecioarei Maria. 
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4.  Macarie 

Ieromonahul 

B.S.S., ms. rom. III-29, Buchet musical 

de cântări bisericeşti, 1934-1939, 

România, copist Gherasim Ieromonahul, 

scrise după diferiţi autori, p. 101; 

B.S.S., ms. rom. I-54, Heruvico-

Chinonicar, 1876, mai 13, copist Basiliu 

Theodorescu şi Theodor Teodorescu, f. 

90v, (p.182); 

B.S.S., ms. rom.I-59, Antologie, 1879, 

România, copist F. Ionescu, f. 78r; 

B.S.S., ms. rom., II-174, Antologhion, 

1855 şi 1864, 199 file, copist Ion Brădean 

şi Nicolae Bădescu, f.152r; 

B.S.S., ms. rom., II-278, Teoria muzicii 

bisericeşti: Stihirar, Doxastar şi 

Liturghier, 1863, 236 file, copist Marin 

Georgescu, f.116v; 

B.S.S., ms. rom., I-52, Antologhion, 

prima jum. a sec. al-XIX-lea, copist 

anonim, f.265r; 

B.A.R., ms. rom. 3045, Antologhion, 

1881 noiembrie 27, 64 file, copist 

Gheorghe Zaharia, f.53v; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 1804, Antologhion, 

1840, 453 file, copist Ghimnasie Monah, 

f.211v; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 3552, f.161r; 

B.A.R., ms. rom.-gr., 2434, 

Antologhion, 1828, copist Ioniţă 

Stoicescu, f.149v; 

B.A.R., ms. rom., 2343, Antologhion, 

1874, copist Constandin Fratele, f.357v 

(f.181v); 

B.A.R., ms. rom., 3807, copist anonim, 

f.56r; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 3978, Antologhion, 

1843-1847, copist Ion Sărindăreanu, f. 8r, 
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p. 15;  

B.A.R., ms. rom. 2439, Antologhion, 

prima jum. a sec. al XIX-lea, 170 file, 

copist anonim, f.5r;  

B.A.R., ms. rom.-gr., 4028, 

Antologhion, 1833, 259 f, copist fratele 

Ştefan (în călugărie Veniamin), f. 112v, 

p. 206; 

B.A.R., ms. rom. 5470, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, 260 file, copist 

anonim, f.259v şi 253v; 

B.A.R., ms. rom. 4281, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist anonim, 

f.62v;  

B.A.R., ms. rom., 4402, Antologhion, 

1833-1897, copist Iosif Naniescu, f.129r;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 4194, Antologhion, 

încep. sec. al-XIX-lea, copist anonim, f. 

51r;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 3012, f. 89v;  

B.A.R., ms. rom. 3255, Miscelaneu, sec. 

al-XIX-lea, 1863, autor Ghelasie 

Basarabeanu, copist Radu Proşteanu, 

f.18v; 

B.A.R., ms. rom. 3140, Antologie, a 

doua jum. a sec. al XIX-lea, copist 

anonim f. 122v; copist Marin Georgescu, 

p. 241; 

B.A.R., ms. rom.-gr.  2478, copist 

anonim, f. 1r; 

B.A.R., ms. rom.-gr.  3236, copist 

anonim, f. 296r; 

B.A.R., ms. rom-gr. 304, Antologhion-

Liturghier, încep. sec. al-XIX-lea, copist 

Ioan Grigoriu Cântăreţul, f. 414v, p. 822;  

B.A.R., ms. rom. 4342, Antologhion, 

1890, copist Athanasie Iordănescu, f. 

43v; 

B.A.R., ms. rom. 3197, Antologhion, 

1843, copist Martinian Monah de la 

Cernica, f. 64r, p. 113;  

B.A.R., ms. rom. 2343, Antologhion, 
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1874, copist Constandin Fratele, f. 357r 

sau 181v; 

B.A.R., ms. rom. 1094, Liturghier, 1850, 

copist anonim, f. 151r;  

B.N.R., ms. rom. 10547, Antologhion, 

mijl. sec. al XIX-lea, copist anonim, 

f.110r; 

B.M.S., ms. rom.-gr. 7294, Antologhion, 

1842, copist Veniamin Ierodiaconul, 

p.56; 

B.M.S., ms. rom. 7305, Manual de 

cântări bisericești, 1876, copist Emanuel 

Focsa, p.32; 

B.M.D.L., ms. rom. 1367, Liturghier, 

1836, 176 file, copist Kesarie, autor 

Anton Pann, f.62r; 

B.M.O., ms. rom. 1741, Liturghier, 2 

martie 1829, copist anonim, f. 44r; 

B.M.O., ms. rom. 95, Antologhion, 

prima jum. a sec. al IX-lea, copist Ilie 

Stoianovici Jianu, p. 139; 

B.M.T., ms. rom., 2544, Antologhion, 

1840, 1844, Anton Pann, p.408; 

B.A.B., ms. rom. 1, Tomul al II-lea al 

Antologiei lui Macarie Ieromonahul, 

copist Ilie Stoianovici Jianu, 1827, 

f.261r; 

Nifon N.  Ploeșteanu, Carte de Musică 

Bisericească, tipărită în tipografiile 

Joseph Goble (Gutenberg), a Cărților 

Bisericești și Carol Goble, București, 

1902, p. 137; 

Asociația Nectarie Protopsaltul, 

Antologie de Cântări Psaltice, Tomul I, 

Cântări la Sfintele Taine și Ierurgii, 2007, 

p. 13; 

 

Axion glas 2: Cuvine-se cu adevărat...
3
, 

                         
3
 Axionul care s-a cântat mai întâi decât toate din porunca Îngerului, B.A.R., ms. rom. 

1483, Macarie Ieromonahul, Irmologhion f. 225r.  
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5.  Macarie 

Ieromonahul 
 

B.A.R., ms. rom. 1483, Irmologhion, 

Macarie Ieromonahul, f. 225r ; 

B.M.S., ms. rom. 86m, Antologhion, 

ante 1887, copist anonim, f.120v; 

 

Axion glas 3: Cuvine-se cu adevărat... 

 
6.  Macarie 

Ieromonahul 
 

B.S.S., ms. rom.III-29, Buchet musical 

de cântări bisericeşti, 1934-1939, 

România, copist Gherasim Ieromonahul, 

scrise după diferiţi autori, p. 105; 

B.S.S., ms. rom.-gr.I-23, Antologhoion, 

copist D. Demetrescu, f. 057r; 

B.S.S., ms. rom., I-54, Heruvico-

Chinonicar, 1876, mai 13, 191 file, copist 

Basiliu Theodorescu şi Theodor 

Teodorescu, f.93r, p. 187; 

B.S.S., ms. rom., I-59, Antologhion - 

partea I, 1879 octombrie 16, Bucureşti, 

119 file, copist F. Ioanescu, f.79v; 

B.S.S., ms. rom. I-52, Antologhion, 

prima jum. a sec. al XIX-lea, 400 file, 

copist anonim, f.265v; 

B.S.S., ms. rom. I-103, Antologhion, 181 

file, copist Gorgonie Pintilie, 1896 – 

1897- 1898, f.124; 

B.S.S., ms. rom. II-10, 53 file, copist 

anonim, f.024r; 

B.S.S., ms. rom., II-12, Penticostar-

Triod-Liturghier (Antologhion), 1858, 

215 file, autor, Ghelasie Basarabeanu, 

copist Ştefan Prtopopescu, f.165v; 

B.S.S., ms. rom., II-67, Antologhion, 
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1853, 156 file, copist Gheorghe 

Brezeanu, f.69v; 

B.S.S., ms. rom., II-174, Antologhion, 

1855 şi 1864, 199 file, copist Ion Brădean 

şi Nicolae Bădescu, f.154r; 

B.S.S., ms. rom., II-278, Teoria muzicii 

bisericeşti: Stihirar, Doxastar şi 

Liturghier, 1863, 236 file, copist Marin 

Georgescu, f.118r; 

B.S.S., ms. rom., II-295, Antologhion, 

1891 august 21, 338 file, copist D. 

Lascăr, p.215 și 231; 

B.S.S., ms. rom., II-139, Antologhion, 

1841/1842, 169 file, autor, Ghelasie 

Basarabeanul, copist Stan sin Popa 

Marin, p.224; 

B.S.S., ms. rom., II-146, Antologhion, 

1839-1842, 135 file, autor, Ghelasie 

Basarabeanul, copist Stan sin Popa 

Marin, f.107v; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 3978, Antologhion, 

1843-1847, copist Ion Sărindăreanu, f. 9r, 

p. 7; 

B.A.R., ms. rom. 2439, Antologhion, 

prima jum. a sec. al XIX-lea, copist 

anonim, f. 6r;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 4028, Antologhion, 

1833, copist fratele Ştefan (în călugărie 

Veniamin), f. 113 și p. 208; 

B.A.R., ms. rom. 5470, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist anonim, f. 

155v şi f. 149v;  

B.A.R., ms. rom. 4281, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist anonim f. 

64v;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 4194, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist anonim, 

f.52r; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 3012, copist 

anonim, f.90r; 

B.A.R., ms. rom. 3255, Miscelaneu, sec. 

al XIX-lea, 1863, copist Radu Proşteanu, 
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autor, Ghelasie Basarabeanu, f. 25v;  

B.A.R., ms. rom. 3140, Antologie, a 

doua jum. a sec. al XIX-lea, copist 

anonim, f.123v, p. 243; 

B.A.R., ms. rom-gr. 304, Antologhion-

Liturghier, încep. sec. al XIX-lea, copist 

Ioan Grigoriu Cântăreţul, f.268r, p. 527; 

B.A.R., ms. rom. 202, Antologhion-

Liturghier, 1850, 290 file, copist Ioan 

Ştefănescu, f.72r, p. 135;  

B.A.R., ms. rom. 1097, Liturghier, 1854, 

97 file, copist anonim, autor, Anton Pann, 

f.53r; 

B.A.R., ms. rom. 3045, Antologhion, 

1881 noiembrie 27, 64 file, copist 

Gheorghe Zaharia, f.25r; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 1804, Antologhion, 

1840,453file., copist Ghimnasie Monah, 

f.212v;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 2233, Antologhion, 

1832, copist Ilie Stoianovici Jianu, 

f.162r;  

B.A.R., ms. rom. 4344, Antologhion-

Liturghier, 1896, copist anonim, f.22r;  

B.A.R., ms. rom. 3268, Antologhion, 

1863, 148 file, copist anonim, f.77r;  

B.A.R., ms. rom. 3288, Antologhion, 

1875, copist Ștefan Penescu, f.29r, p. 68;  

B.A.R., ms. rom. 4342, Antologhion, 

1890, copist Athanasie Iordănescu, f. 44r; 

B.A.R., ms. rom. 3197, Antologhion, 

1843, copist Martinian Monah de la 

Cernica, f.  65v;  

B.A.R., ms. rom.-gr., 2227, Liturghier, 

ante 1832, 374 file, copist Gheorghe 

Zograf, f.118r; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 2434, Antologhion, 

1828, copist Ioniţă Stoicescu, f. 150r;  

B.A.R., ms. rom. 2343, Antologhion, 

1874, copist Constandin Fratele, f. 333v 

(139v); 

B.A.R., ms. rom., 3807, f.76r; 
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B.A.R., ms. rom.-gr. 5465, Antologhion, 

1846, copist Nicolae Vasile-Buzău şi Ilie 

Niculescu seminarist, f. 242v;  

B.N.R., ms. rom.-gr. 4559, copist 

anonim, f.45r și 52r; 

B.M.S., ms. rom.-gr. 7294, Antologhion, 

1842, copist Veniamin Ierodiaconul, 

p.58; 

B.M.S., ms. rom. 84m, Antologhion, 

ante 1863, autor Ghelasie Basarabeanu, 

copist (posibil) Theodor Protopopescu, 

f.92v; 

B.M.S., ms. rom. 7305, Manual de 

cântări bisericești, 1876, copist Emanuel 

Focsa, p.149; 

B.M.S., ms. rom. 87m, Antologhion,28 

iunie 1859, autor Ghelasie Basarabeanu, 

copist Constantin Lăzărescu, p.194; 

B.M.S., ms. rom. 91m, Antologhion, 

încep. sec. al-XIX-lea, copist anonim, 

f.89r; 

B.M.S., ms. rom., 9355, Antologhion, 

1935, copist Georgescu Gheorghe, f.82r; 

B.M.L., ms. rom.-gr., Antologhion,1896, 

205 file, autor I. Zmeu, f.48r; 

B.M.D.L., ms. rom. 1367, Liturghier, 

1836, 176 file, copist Kesarie, autor 

Anton Pann, f.79v; 

B.M.O., ms. rom. 1741, Liturghier, 2 

martie 1829, copist anonim, f. 52v; 

B.M.O., ms. rom. 95, Antologhion, 

prima jum. a sec. al-IX-lea, copist Ilie 

Stoianovici Jianu, p. 140; 

B.M.T., ms. rom., 2544, Antologhion, 

1840, 1844, Anton Pann, p.410; 

B.A.B., ms. rom. 1, Tomul al II-lea al 

Antologiei lui Macarie Ieromonahul, 

copist Ilie Stoianovici Jianu, 1827, 

f.261v; 

B.A.B., ms. rom. 4, Antologie, sfârșitul 

secolului al XIX-lea și începutul celui de-

al XX-lea, copist Monahia Paisia 
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Terheni, p. 43; 

Buchet Muzical athonit, Dumnezeiasca 

Liturghie, vol. 1, Editura Evanghelismos, 

București, 2009, p. 323; 

Vasilios I. Nonis, Dumnezeiasca 

Liturghie, traducere și completare după 

modelul clasei Simon Karas de Prof. 

Protopsalt Laurențiu Truță, Editura 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, p. 332; 

Cântările Sfintei Liturghii, Colinde și 

alte cântări bisericești, Editura Institutului 

Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București, 1999, p. 180; 

Ierom. Dometie Ionescu, Antologie care 

cuprinde cântări pentru Vecernie, 

Utrenie, Liturghie, Postul Mare, etc., 

București, Tipo-Litografia Cărților 

bisericești, București, 1898, p. 30; 

Axion glas 5: Vrednică ești... 

 
7.  Macarie 

Ieromonahul 
 

 

B.S.S., ms. rom., III-29, Buchet musical 

de cântări bisericeşti, 1934-1939, 

România, copist Gherasim Ieromonahul, 

scrise după diferiţi autori, p. 127; 

B.S.S., ms. rom., II-158, Antologhion, 4 

iunie 1857, 316 file, copist Chiril 

Monahul, Mănăstirea Bisericani, 

(Moldova), f.197r; 

B.S.S., ms. rom. I-54, Heruvico-

Chinonicar, 1876, mai 13, copist Basiliu 

Theodorescu şi Theodor Teodorescu, f. 

185v, p.372; 

B.S.S., ms. rom., II-34, Colecţiune de 

cântări bisericeşti, 1921 octombrie 
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14/27, 176 file, copist (probabil) 

Gheorghe Călinescu, f.95v;
4
 

B.S.S., ms. rom., II-67, Antologhion, 

1853, 156 file, copist Gheorghe 

Brezeanu, f.74r; 

B.S.S., ms. rom., II-10, 53 file, copist 

anonim, f.037v; 

B.S.S., ms. rom., II-19, Antologhion, 

1895 mai 10, 686 pagini, copist G. 

Călinescu, p.301; 

B.S.S., ms. rom., II-174, Antologhion, 

1855 şi 1864, 199 file, copist Ion Brădean 

şi Nicolae Bădescu, f.155v; 

B.S.S., ms. rom., II-278, Teoria muzicii 

bisericeşti: Stihirar, Doxastar şi 

Liturghier, 1863, 236 file, copist Marin 

Georgescu, f.119v; 

B.S.S., ms. rom., II-295, Antologhion, 

1891 august 21, 338 file, copist D. 

Lascăr, p.248; 

B.S.S., ms. rom., II-111, 1854 iunie 17, 

167 file, copist anonim, f.81v; 

B.S.S., ms. rom., II-139, Antologhion, 

1841/1842, 169 file, autor, Ghelasie 

Basarabeanul, copist Stan sin Popa 

Marin, p.226; 

B.S.S., ms. rom., II-146, Antologhion, 

1839-1842, 135 file, autor, Ghelasie 

Basarabeanul, copist Stan sin Popa 

Marin, f.108v; 

B.A.R., ms. rom. 4490, Antologhion, a 

doua jum. a sec. al XIX-lea, 211 file, 

copist Marin Gheorghe Psaltul, f.162r, p. 

365; 

B.A.R., ms. rom. 2439, Antologhion, 

prima jum. a sec. al XIX-lea, copist 

anonim, f. 26v;  

B.A.R., ms. rom.-gr., 4028, 

Antologhion, 1833, 259 f, copist fratele 

                         
4
 Axionul încpe cu cuvintele: „Cade-se cu adevărat...‖, dar din punct de vedere muzical, 

este aceeași variantă; 
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Ştefan (în călugărie Veniamin), f. 166v, 

p. 314; 

B.A.R., ms. rom. 5470, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, 260 file, copist 

anonim, f.74r şi 69r; 

B.A.R., ms. rom. 4497, Antologhion, 

1879, copist Galarie Adam, f.49v;  

B.A.R., ms. rom. 4170, Antologhion, 

mijl. sec. al XIX-lea, 212 file, copist 

Constantin Popescu, f.175r;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 4194, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist anonim, 

f.49r; 

B.A.R., ms. rom. 454, Antologhion, mijl. 

sec. al XIX-lea, copist Ioniță Bunescu, f 

19r, p.37 și f.23, p.35;  

B.A.R., ms. rom. 3255, Miscelaneu, sec. 

al XIX-lea, 1863, autor Ghelasie 

Basarabeanu, copist Radu Proşteanu, f.  

71r; 

B.A.R., ms. rom. 3140, Antologie, a 

doua jum. a sec. al XIX-lea, copist 

anonim, f.124v, p. 245; 

B.A.R., ms. rom-gr. 304, Antologhion-

Liturghier, încep. sec. al XIX-lea, copist 

Ioan Grigoriu Cântăreţul, f.269v, p. 530; 

B.A.R., ms. rom. 202, Antologhion-

Liturghier, 1850, 290 file, copist Ioan 

Ştefănescu, f.73v, p. 138;  

B.A.R., ms. rom. 3045, Antologhion, 

1881 noiembrie 27, 64 file, copist 

Gheorghe Zaharia, f.57r; 

B.A.R., ms. rom. 4339, Antologhion-

Liturghier, 1870, copist Natanail 

Ierodiaconul, f.236r și 243r;  

B.A.R., ms. rom-gr. 4724, Antologhion, 

1854, 27 file, copist Cosmovici 
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Andronic, f. 14v;  

B.A.R., ms. rom. 3268, Antologhion, 

1863, 148 file, copist anonim, f.79r;
5
  

B.A.R., ms. rom. 4342, Antologhion, 

1890, 90 file, copist Athanasie 

Iordănescu, f.46r; 

B.A.R., ms. rom., 2343, Antologhion, 

1874, copist Constandin Fratele, f.338r și 

172r;  

B.A.R., ms. rom., 4075, Liturghier, 

1828, copist anonim, f.41r;  

B.A.R., ms. rom., 1094, Liturghier, 

1850, copist anonim, f.155r;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 5465, Antologhion, 

1846, 242 file, copist Nicolae Vasile-

Buzău şi Ilie Niculescu seminarist, 

f.135v; 

B.A.R., ms. rom. 3197, Antologhion, 20 

aprilie 1843, copist Martinian Monah de 

la Cernica, f. 62v, p. 110;  

B.N.R., ms. rom., 10567, Antologhion, 1 

mai 1855, copist anonim, f.45v; 

B.N.R., ms. rom.-gr.-sl. 4483, Liturghier 

de strană, încep. sec. al-XIX-lea, copist 

anonim, f.75v; 

B.N.R., ms. rom., 17541, Antologhion, 3 

iunie 1861, copist Demetriu 

Constantinescu, f.110v, p. 48; 

B.N.R., ms. rom., 4269, Cântările Sfintei 

Liturghii, prima jum. a sec. a-XIX-lea, 

copist anonim, f.72r; 

B.M.S., ms. gr.-rom. 5629, Antologhion, 

1841, copist anonim, f.217r; 

B.M.S., ms. rom.-gr., 7307, 

Irmologhion, 1853, copist anonim, p.35; 

B.M.S., ms. rom.-gr., 7304, 

Antologhion, copist anonim, autor 
                         
5
 Deși in majoritatea manuscriselor îl întâlnim ca autor al acestui Axion pe Macarie 

Ieromonahul, sunt și manuscrise, puține la număr în care copiștii îl desemnează ca autor pe 

Anton Pann și anume: B.A.R., ms. rom.3268, f. 79r; B.N.R., ms. rom. 10567, f. 45v; 

B.N.R., ms. rom., 4269, f.72r; B.A.R., ms. rom. 3197, f. 62v, p. 110. 
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Ghelasie Basarabeanu, f.145; 

B.M.S. ms. rom. 87m, Antologhion,28 

iunie 1859, autor, Ghelasie Basarabeanu, 

copist Constantin Lăzărescu, p.196; 

B.M.S., ms. rom. 84m, Antologhion, 

ante 1863, autor Ghelasie Basarabeanu, 

copist (posibil) Theodor Protopopescu, 

f.93v;
6
 

B.M.S., ms. rom. 7305, Manual de 

cântări bisericești, 1876, copist Emanuel 

Focsa, p.157; 

B.M.S., ms. rom. 91m, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist anonim, 

f.87r; 

B.M.S., ms. rom. 4940, Antologhion, 15 

iunie 1924, copist Gheorghe Iordache, 

p.87; 

B.M.S., ms. rom., 9355, Antologhion, 

1935, copist Georgescu Gheorghe, f.91r; 

B.M.O., ms. rom., 1745 (cotă veche 

382), Karte pentru Heruvice și Axioane și 

altele, a doua jum a sec. XIX, copist 

Grigore Ionescu, Toma Nicolăescu, Petre 

Ștefănescu-Moțățianu, f.17v; 

Anton V. Uncu, Antologhionul, Editura 

tipografiei cărților bisericești, București, 

1947, p. 123; 

Ierom. Amfilohie Iordănescu, Buchet 

de Muzică (Psaltichii), Tipografia cărților 

bisericești, București, 1933, p. 328; 

Neagu Ionescu, Buchet musical, 

Tipografia Alessandru Georgescu, Buzău, 

1881, p. 148; 

Axion glas 7: Cuvine-se cu adevărat... 

 

                         
6
 Axionul începe cu cuvintele: „Cuvine-se cu adevărat...‖, dar din punct de vedere 

muzical, este aceeași variantă. 
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8. 
 



 
 

Macarie 

Ieromonahul 
 

B.S.S., ms. rom. III-29, Buchet musical 

de cântări bisericeşti, 1934-1939, 

România, copist Gherasim Ieromonahul, 

scrise după diferiţi autori, p. 141; 

B.S.S., ms. rom. I-54, Heruvico-

Chinonicar, 1876, mai 13, copist Basiliu 

Theodorescu şi Theodor Teodorescu, f. 

100v, p.202; 

B.S.S., ms. rom.I-59, Antologie, 1879, 

România, copist F. Ionescu, f. 80v; 

B.S.S., ms. rom., I-52, Antologhion, 

prima jum. a sec. al-XIX-lea, copist 

anonim, f.266r; 

B.S.S., ms. rom. I-103, Antologhion, 181 

file, copist Gorgonie Pintilie, 1896 – 

1897- 1898, p.132; 

B.S.S., ms. rom., II-19, Antologhion, 

1895 mai 10, 686 pagini, copist G. 

Călinescu, p.513; 

B.S.S., ms. rom., II-158, Antologhion, 4 

iunie 1857, 316 file, copist Chiril 

Monahul, Mănăstirea Bisericani, 

(Moldova), f.199v; 

B.S.S., ms. rom., II-174, Antologhion, 

1855 şi 1864, 199 file, copist Ion Brădean 

şi Nicolae Bădescu, f.157r; 

B.S.S., ms. rom., II-278, Teoria muzicii 

bisericeşti: Stihirar, Doxastar şi 

Liturghier, 1863, 236 file, copist Marin 

Georgescu, f.121v; 

B.S.S., ms. rom., II-295, Antologhion, 

21 august 1891, 338 file, copist D. 

Lascăr, p.69; 

B.S.S., ms. rom., II-139, Antologhion, 

1841/1842, 169 file, autor, Ghelasie 

Basarabeanul, copist Stan sin Popa 

Marin, p.228; 

B.S.S., ms. rom., II-146, Antologhion, 

1839-1842, 135 file, autor, Ghelasie 

Basarabeanul, copist Stan sin Popa 

Marin, f.110r; 

B.A.R., ms. rom. 3565, 
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Antologhion,15/27 mai 1885,78 file, 

copist Ioan Dediu, f. 31r, p.61; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 3978, Antologhion, 

1843-1847, copist Ion Sărindăreanu, f. 

222r, p. 455;  

B.A.R., ms. rom. 2439, Antologhion, 

prima jum. a sec. al-XIX-lea, copist 

anonim, f.7r;  

B.A.R., ms. rom.-gr., 4028, 

Antologhion, 1833, copist fratele Ştefan 

(în călugărie Veniamin), f. 120r, p. 221;  

B.A.R., ms. rom. 5470, Antologhion, 

încep. sec. al-XIX-lea, copist anonim, 

f.86v sau f. 80v;  

B.A.R., ms. rom.- gr. 4454, copist 

anonim, f.27v, p. 52;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 3012, copist 

anonim, f.90v; 

B.A.R., ms. rom. 3140, Antologie, a 

doua jum. a sec. al-XIX-lea, copist 

anonim, f.126r, p. 248; 

B.A.R., ms. rom.-gr.  3236, copist 

anonim, f. 297r; 

B.A.R., ms. rom-gr. 304, Antologhion-

Liturghier, încep. sec. al-XIX-lea, copist 

Ioan Grigoriu Cântăreţul, f.271r, p. 533; 

B.A.R., ms. rom. 202, Antologhion-

Liturghier, 1850, 290 file, copist Ioan 

Ştefănescu, f.75r, p. 141;  

B.A.R., ms. rom. 1097, Liturghier, 1854, 

97 file, copist anonim, autor, Anton Pann, 

f.51v; 

B.A.R., ms. rom. 3045, Antologhion, 

1881 noiembrie 27, 64 file, copist 

Gheorghe Zaharia, f.60r; 

B.A.R., ms. rom. 4339, Antologhion-

Liturghier, 1870, copist Natanail 

Ierodiaconul, f.233v sau f. 240v;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 1804, Antologhion, 

1840, 453  

file., copist Ghimnasie Monah, f.214r;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 2233, Antologhion, 
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1832, copist  

Ilie Stoianovici Jianu, f.163r;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 3249, Antologhion-

Liturghier, 1854, copist Nicon Stravat 

(probabil) Ierodian, f. 60v; 

B.A.R., ms. rom. 4342, Antologhion, 

1890, copist Athanasie Iordănescu, f.45r;  

B.A.R., ms. rom. 3201, copist anonim, 

f.91r;  

B.A.R., ms. rom. 3197, Antologhion, 

1843, copist Martinian Monah de la 

Cernica, f. 71, p. 127;  

B.A.R., ms. rom.-gr., 2227, Liturghier, 

ante 1832, 374 file, copist Gheorghe 

Zograf, f.131r; 

B.A.R., ms. rom.-gr. 2434, Antologhion, 

1828, copist Ioniţă Stoicescu, f. 151r;  

B.A.R., ms. rom., 2343, Antologhion, 

1874, copist Constandin Fratele, f.344r 

sau 175r; 

B.A.R., ms. rom., 1094, Liturghier, 

1850, 209 file, copist anonim, f. 158r;  

B.A.R., ms. rom.-gr. 5465, Antologhion, 

1846, copist Nicolae Vasile-Buzău şi Ilie 

Niculescu seminarist, f. 242r;  

B.N.R., ms. rom.-gr. 27997, 

Antologhion, 1835-1839, copist 

Gheorghe Chiru (probabil), f.96r; 

B.N.R., ms. rom.-gr. 4559, copist 

anonim, f.59r și 66r; 

B.M.S., ms. rom.-gr. 7294, Antologhion, 

1842, copist Veniamin Ierodiaconul, 

p.64; 

B.M.S. ms. rom. 87m, Antologhion, 28 

iunie 1859, autor, Ghelasie Basarabeanu, 

copist Constantin Lăzărescu, p.199; 

B.M.S., ms. rom. 84m, Antologhion, 

ante 1863, autor Ghelasie Basarabeanu, 

copist (posibil) Theodor Protopopescu, 

f.94r; 

B.M.S., ms. rom. 7305, Manual de 

cântări bisericești, 1876, copist Emanuel 
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Focsa, p.160; 

B.M.S., ms. rom. 91m, Antologhion, 

încep. sec. al XIX-lea, copist anonim, 

f.91v; 

B.M.S., ms. rom. 4939, Caiet pentru 

cântări bisericești, 6 iunie, 1949, 91 file, 

copist Maria Ivancu, f.66r; 

B.M.D.L., ms. rom. 1367, Liturghier, 

1836, 176 file, copist Kesarie, autor 

Anton Pann, f.78v; 

B.M.O., ms. rom. 1741, Liturghier, 2 

martie 1829, copist anonim, f. 84r; 

B.M.O., ms. rom. 95, Antologhion, 

prima jum. a sec. al IX-lea, copist Ilie 

Stoianovici Jianu, p. 142; 

B.A.B., ms. rom. 1, Tomul al II-lea al 

Antologiei lui Macarie Ieromonahul, 

copist Ilie Stoianovici Jianu, 1827, 

f.262r; 

Buchet Muzical Athonit, Dumnezeiasca 

Liturghie, vol 1, Editura Evanghelismos, 

București, 2009, p. 437; 

Vasilios I. Nonis, Dumnezeiasca 

Liturghie,traducere și completare după 

modelul clasei Simon Karas de Prof. 

Protopsalt Laurențiu Truță, Editura 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, p. 329; 

Ierom. Dometie Ionescu, Antologie care 

cuprinde cântări pentru Vecernie, 

Utrenie, Liturghie, Postul Mare, etc., 

București, Tipo-Litografia Cărților 

bisericești, București, 1898, p. 38; 

Axion glas 7: Cuvine-se cu adevărat... 

 
9. 

 
 

Macarie 

Ieromonahul 
 

B.S.S., ms. rom.III-29, Buchet musical 

de cântări bisericeşti, 1934-1939, 

România, copist Gherasim Ieromonahul, 

scrise după diferiţi autori, p. 142; 
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Ierom. Dometie Ionescu, Antologie care 

cuprinde cântări pentru Vecernie, 

Utrenie, Liturghie, Postul Mare, etc., 

București, Tipo-Litografia „Cărților 

bisericești‖, București, 1898, p. 48; 

Vasilios I. Nonis, Dumnezeiasca 

Liturghie, traducere și completare după 

modelul clasei Simon Karas de Prof. 

Protopsalt Laurențiu Truță, Editura 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, p. 330; 

 

 

 

GRIGORIE PROTOPSALTUL (†1882) 

Axion glas 8: Cuvine-se cu adevărat... 

 

Nr. 

Crt. 

Ehu

l 

Tradus de: Manuscrise și tipărituri: 

 

1. 

 

VIII 

 

MACARIE 

IEROMONAHU

L 

- B.S.S., ms. rom., II-34, 

Colecţiune de cântări bisericeşti, 1921 

octombrie 14/27, 176 file, copist 

(probabil) Gheorghe Călinescu, f.165v; 

- B.A.R., ms. rom.-gr. 3978, 

Antologhion, 1843-1847, 438 file, copist 

Ion Sărindăreanu, f.434r, p. 903;  

- B.A.R., ms. rom. 2343, 

Antologhion, 1874, copist Constandin 

Fratele, f. 359v sau 182v;  

- B.M.S., ms. gr.-rom. 5629, 

Antologhion, 1841, copist anonim, f.220r; 
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Tabel sinoptic al Axioanelor duminicale traduse și compuse  

de Macarie Ieromonahul, pe ehuri. 

 

Nr. 

Crt. 

AUTOR EH AXIONUL Surse manuscrise 

(biblioteci) și 

tipărituri 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

MACARIE 

IEROMONAHUL 

 

 

 

gl. 1 (3 

axioane) 

gl. 2 (2 

axioane) 

gl. 3 (1 axion) 

gl. 5 (1 axion) 

gl. 7 varis (2 

axioane) 

gl. 8 (1 axion, 

tradus după 

Grigorie 

Protopsaltul) 

 

 

 

 

 

Cuvine-se 

cu 

adevărat… 

B.S.S., B.A.R., 

B.N.R., B.M.S., 

B.M.L. 

- Nifon N.  

Ploeșteanu, Carte 

de Musică 

Bisericească, tipărită 

în tipografiile Joseph 

Goble (Gutenberg), 

a Cărților Bisericești 

și Carol Goble, 

București, 1902; 

- Asociația Nectarie 

Protopsaltul, 

Antologie de Cântări 

Psaltice, Tomul I, 

Cântări la Sfintele 

Taine și Ierurgii, 

2007; 

- Buchet Muzical 

athonit, 

Dumnezeiasca 

Liturghie, vol. 1, 

Editura 

Evanghelismos, 

București, 2009; 

- Vasilios I. Nonis, 

Dumnezeiasca 

Liturghie, traducere 

și completare după 

modelul clasei 

Simon Karas de 

Prof. Protopsalt 

Laurențiu Truță, 

Editura Reîntregirea, 

Alba Iulia, 2012; 
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Abstract: The Circulation of Sunday Axions composed by Macarius the 

Hieromonk in Manuscripts and Printings 

The most important psaltic musician who took a great interest in the 

translation and composition of Church songs in the first part of his life in the 

nineteenth century was Macarius the Hieromonk. Macarius’ work 

occurrence in the music of the Romanian psalms in the nineteenth century 

confirms the fact that his activity was acknowledged. Our present study 

focuses exclusively on the Sunday Axions included in the Romanian 

nineteenth century repertoire, composed by Macarius the Hieromonk in the 

new spelling, which include both the works composed in Romanian and his 

translations from the Greek psaltic repertoire. After having analyzing more 

than 360 manuscripts I have discovered 292 Romanian Sunday Axions, 

composed in the new spelling, in all the eight Byzantine modes; out of 

which 10 compositions are signed by Macarius the Hieromonk. 
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A grăi liturgic în spațiul misionar ortodox
*
 

 

 

Pr. Drd. MIRCEA LUCIAN NINCU
1
 

 

 

Cuvinte cheie: limbaj, spațiu liturgic, mesaj misionar, inculturație, 

inovație tipiconală 

Keywords: language, liturgical space, missionary message, inculturation, 

typical innovation 

  

1. Importanța limbii vorbite pentru mesajul hristologic  

Potrivit unor gânditori moderni precum Ludwig Wittgenstein, 

„Limbajul nu constituie doar un mijloc de comunicare, ci mediul în care ia 

naștere şi se articulează gândirea‖.
2
 Din această perspectivă înțelegem cât de 

importantă este exprimarea textului liturgic creștin într-o limbă care să fie 

înțeleasă de către credincioși.  

Spațiul liturgic creștin este definit de mesajul hristologic iar 

caracteristica principală a acestuia este dimensiunea sa simbolică. De aceea, 

„dacă există un limbaj care descrie lumea, un limbaj capabil să ofere o 

reprezentare simbolică a realității, atunci rezultă că atât limbajul cât şi lumea 

trebuie să aibă o structură comună care să facă posibil acest lucru‖.
3
 În acest 

context, transmiterea mesajului liturgic prin intermediul graiului comun 

trebuie să se realizeze în cadrul limbii vorbite atât de transmițător, în cazul 

nostru preotul slujitor, cât și de receptor, reprezentat aici de auditoriul 

credincioșilor care participă la oficierea ritualului liturgic. Ca atare, 

„limbajul cotidian este o parte a organismului omenesc, una nu mai puțin 

complicată decât acesta‖.
4
  De aceea, el „deghizează gândul în așa fel încât 

nu se poate deduce din forma exterioară a îmbrăcămintei forma gândului 

care este îmbrăcat; căci forma exterioară a îmbrăcămintei este croită pentru 

cu totul alte scopuri decât acela de a permite recunoaşterea formei 

corpului‖.
5
 Fiind așadar esența mesajului pe care îl îmbracă prin exprimare, 

limba în care sunt oficiate slujbele bisericești trebuie să fie consecventă 

                         
*
 Acest studiu a fost susținut în cadrul Școlii Doctorale „Sfântul Nicodim‖ a Facultății de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, sub îndrumarea Arhid. Conf. Univ. Dr. 

GELU CĂLINA, care și-a dat avizul pentru publicare. 
1
  Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

2
 LUDWIG WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. Mircea Dumitru şi 

Mircea Flonta, Ed. Humanitas, București, 2001, p. 9. 
3
 IBIDEM, p. 42. 

4
 IBIDEM, p. 95. 

5
 IBIDEM. 
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mesajului pe care îl transmite și, în același sens, acesta să fie adresat cu 

necesitate credincioșilor în forma sa comună, cunoscută și înțeleasă de 

aceștia. 

Încadrându-se în direcția lucrării Sfinților Apostoli Biserica a 

realizat în istorie prin oficierea Sfintelor Taine vestirea Evangheliei către 

toate neamurile (Matei 28, 19-20). În acest sens, adresarea mesajului 

evanghelic este parte a slujirii bisericești pe care este chemat preotul să o 

înfăptuiască în aceiași măsură în care are de împlinit opera sa pastorală și 

sacramentală. Aceste dimensiuni ale lucrării preoțești sunt încununate în 

Taina Sfintei Liturghii care este graiul cel dulce al rugăciunii pe care 

Biserica îl înalță către Dumnezeu. Cântarea îngerească a Sfintei Liturghii 

consolidează activitatea misionară a Bisericii și transformă lăuntric pe aceia 

care ascultă limbajul ei dumnezeiesc. Înfăptuindu-se sub călăuzirea Duhului 

Sfânt, transmiterea mesajului liturgic al Cuvântului lui Dumnezeu cere cu 

necesitate să fie formulat în vederea satisfacerii nevoilor spirituale ale 

credincioşilor de azi şi a problemelor cu care aceștia se confruntă. 

 

2. Adaptarea mesajului creștin graiului local 

Datoria preotului de a sluji lui Hristos începe din spațiul liturgic al 

Bisericii în care acesta are menirea de a adapta mesajul misionar al 

Evangheliei structurii lingvistice a limbii în care credincioșii ce participă la 

oficierea ritualului liturgic comunică în mod obișnuit încercând în acest sens 

să valorifice, adică să creștineze, spațiul lingvistic în care își desfășoară 

activitatea pastorală. În acest sens, spre exemplu, exprimarea evlaviei 

monastice a adâncit limbajul liturgic în sens teologic, accentuând elementul 

tipiconal printr-o interpretare și abordare ritualică a Sfintelor Taine.
6
 Astfel 

tradiția liturgică a modificat exprimarea soteriologică a Sfintelor Taine 

centrând lucrarea Duhului Sfânt, care se înrâurează în inima credinciosului, 

pe deciziile dogmatice ale Sinoadelor Ecumenice care accentuează 

importanța săvârșirii ritualului bisericesc. În acest context, preotului slujitor 

ortodox ca misionar i s-a oferit libertatea de a interveni asupra modului în 

care administrează Sfintele Taine, precum și asupra limbajului pe care îl 

folosește în lucrarea de evanghelizare a lumii prin intermediul Sfintelor 

Taine, în special a Sfintei Liturghii.
7
 

În acest sens părintele Ion Bria sublinia că cea mai importantă 

lucrare misionară pe care o are de realizat preotul pentru a-L vesti pe Hristos 

constă în rostirea Evangheliei în limba pe care o înțeleg toți credincioșii care 

se exprimă și fac parte din același bazin cultural. În viziunea sa, valoarea 

limbii în care este vestită învățătura de credință creștină nu constă numai în 

                         
6
 ION BRIA, Liturghie după Liturghie, Ed. Athena, București, 1996, p. 31. 

7
 IBIDEM, p. 49. 
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respectarea ritualului, ci în înțelegerea mesajului acestuia de către cei care 

participă și contribuie la realizarea spațiului liturgic creștin: „Oricât de 

venerată ar fi o limbă din trecut, oricât de poetice ar fi unele expresii biblice, 

dacă acestea nu comunică Vestea cea Bună, ele nu au nici o rezonanță‖.
8
 De 

aceea, noi credem că principala datorie a episcopului, a preotului precum și 

a cantorului sau a corului bisericesc, este transmiterea mesajului evanghelic 

în limba pe care o înțeleg într-atât de bine credincioșii creștini încât o 

folosesc la toate nivelurile sociale, culturale și educaționale indiferent de 

vârstă.
9
 

În vederea realizării unei comunicări totale a mesajului evanghelic, 

în contextul hrănirii spațiului liturgic de la cele șapte guri ale Duhului Sfânt 

în Biserică prin Sfintele Taine, vocabularul preotului și textul liturgic 

trebuie mereu adaptate la necesitățile culturale locale prin eludarea 

expresiilor care nu se mai regăsesc în limbajul comun, precum și a 

termenilor care nu au echivalent în limba contemporană, atât verbal cât și 

grafic.
10

  

Ca atare, în acest sens, chemarea  lucrării misionare trebuie să fie 

centrată pe repetarea mesajului evanghelic în moduri și modele catehetice – 

a catehiza desemnează caracterul maieutic al actului vorbirii – ce se propagă 

în depărtatele dimensiuni ale sufletului omenesc asemenea ecoului care se 

întoarce la sursă spre a oferi același și acelaşi răspuns aceluia care îl 

așteaptă.
11

 Catehizarea, ca element al lucrării misionare, este caracterizată 

așadar de insistență, anduranță și persuasiune întemeiate pe credința plină de 

conținut scripturistic și învățătură teologică articulată acesteia, asumată 

personal de către toți aceia care își recunosc și mărturisesc calitatea de 

membri ai Bisericii.
12

 

Lucrarea misionară de propovăduire are și dimensiune apologetică, 

pentru că apără învățăturile Sfinților Apostoli (Fapte 2, 42), dar și pentru că 

transmite şi înfăptuiește lucrările Bisericii, motiv pentru care este deplină 

numai în lucrarea episcopului. Ca atare, în calitate de chip al Chipului 

tuturora, episcopul are misiunea de a analiza atât administrativ cât și 

disciplinar lucrarea și activitatea misionară a acelei părți de lume care i-a 

fost dată spre păstorire.  

În acest sens, Sfântul Mucenic Policarp al Smirnei preciza că 

episcopul este: „învățătorul (didascalos), părintele creştinilor‖,
13

 care este 

                         
8
 IBIDEM, p. 48. 

9
 IBIDEM, p. 112. 

10
 IBIDEM, nota 51. 

11
 IBIDEM, p. 50. 

12
 IBIDEM. 

13
 SF. MUCENIC POLICARP AL SMIRNEI, Acte martirice XII, 2, apud Ion Bria, 

Liturghie după Liturghie, Ed. Athena, București, 1996, p. 51. 
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învestit cu o „anumită harismă a Adevărului‖.
14

 Calitatea duhovnicească de 

cap al Bisericii a episcopului este fundamentată în actul creator de aducerea 

la ființă a omului, precizat în referatul creației și evidențiat de faptul că 

„omul posedă un limbaj capabil să vorbească despre sine însuși (…). 

Limbajul nu este doar instrumentul comunicării ci și al gândirii. Iar gândirii 

nu îi este necesară vederea‖.
15

 Limba pe care o folosesc episcopii Bisericii 

este limba lumii căreia aceștia Îl adresează pe Hristos (cf. I Cor. 14, 1-19), o 

limbă care relevă scopul misionar al mesajului evanghelic înrădăcinat în 

iubirea divină care cheamă la comuniune. Ca atare, „a vorbi clar și rațional 

exprimă dragostea de aproapele‖.
16

 De aceea, limbajul liturgic bisericesc în 

dimensiunea sa misionară trebuie să amintească lumii de azi limpede faptul 

că „eforturile contemporane de a distruge limbajul nu exprimă altceva decât 

singurătatea fundamentală a modernilor‖.
17

 

Aceste realități lingvistice complexe pe care le întâlnim în spațiul 

eclesiologic relevă rolul Bisericii în lupta pentru „un limbaj deschis‖,
18

 

limbaj care să exprime lucrarea Duhului Sfânt săvârșită în cadrul slujirii 

liturgice a Bisericii. Slujbele bisericești și cuvântările publice ale 

episcopului și prin el a preoților, pline de mesaj scripturistic și învățătura 

teologică creștină, sunt asemenea cuvintelor creațiunii care „nu-şi fac efectul 

fiindcă ar fi rostite de un om oarecare, ori de câte ori ar fi, ci pentru că au 

fost rostite de Dumnezeu însuşi‖.
19

  

În acest context, limbajul străin de cultul și rânduiala tipiconală pe 

care îl folosesc anumiți preoți slujitori fără binecuvântarea episcopului, este 

mărturie vie a unei lucrări misionare fără sorți de izbândă. Folosirea unor 

metode misionare nerecomandate de Biserică de către preotul slujitor, cum 

ar fi oficierea Sfintei Liturghii în altă limbă decât limba comună a locului, 

fie chiar și doar pentru anumite pasaje, denaturează mesajul hristologic și 

eclesiologic al tipicului bisericesc. Prin intermediul unor astfel de slujitori 

limbajul liturgic al Bisericii dobândește un caracter repetitiv și redundant, 

asemănător diverselor „forme de discursuri închise: discursuri politice; 

științifice (prin intermediul așa-ziselor metode științifice, care exclud 

                         
14

 SF. IRINEU DE LYON, Adv. haer. 2. 26. 2, apud ION BRIA, Liturghie după Liturghie, 

Ed. Athena, București, 1996, p. 51. 
15

 GIOVANNI SARTORI, Homo videns, imbecilizarea prin televiziune și post-gândirea, 

trad. de Mihai Elin, Ed. Humanitas, București, 2006, p. 18, apud PAUL SILADI, „Câteva 

considerații privind destinul imaginii în modernitate‖, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 

Theologia Orthodoxa, Anul LVI, nr. 1/2011, p. 219. 
16

 IBIDEM. 
17

 JACQUES ELLUL, The humiliation of the word, trad. de Joice Main Hancks, Erdmans, 

Grand Rapids Mich, 1985, pp. 256-257, apud PAUL SILADI, Câteva considerații privind 

destinul imaginii în modernitate, p. 220. 
18

 IBIDEM, p. 263. 
19

 ION BRIA, Liturghie, p. 56, vezi nota 56. 
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inovația sau prin intermediul paradigmelor de gândire); discursuri 

ideologice (care în sine sunt limitate la nesfârșite repetiții) și discursuri 

catehetice, fie că sunt creștine‖
20

 sau comportă alte forme de exprimare 

ideologică. „Astfel de închideri ale limbajului exclud limba omenească și 

intervenția cuvântului lui Dumnezeu‖.
21

  

 

3. Glossolalia, xenologia și limbajul liturgic 

Există cazuri în zilele noastre, și nu sunt puține, în care slujitorii 

bisericești ortodocși, în special preoți și îndeosebi în timpul Sfintei 

Liturghii, rostesc textul liturgic în limbi moarte considerate sfinte, precum 

limba slavă sau greaca veche, argumentând decizia lor prin lucrarea Duhului 

Sfânt care lucrează necontenit în Biserică de la Sfinții Apostoli până azi prin 

preoți, Duh Sfânt care la Cincizecime a dăruit Sfinților Apostoli harisma 

vorbirii în limbi. 

Faptul că activitatea Bisericii este realizată prin prezența necontenită 

a Duhului Sfânt care o împuternicește spre a-L vesti pe Hristos „în Ierusalim 

și în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului‖ (Faptele 

Apostolilor 1, 8) este incontestabil, iar chemarea pe care Mântuitorul o face 

ucenicilor Săi de a merge până la marginile lumii spre a-L vesti, relevă 

realitatea existenței harismelor încă din timpul Bisericii primare. Scopul 

final al acestor îndemnuri scripturistice a fost și a rămas dumnezeiasca 

lucrare a Evangheliei.
22

 Însă, harismele nu reprezintă recompense pe care 

Dumnezeu le oferă oamenilor pentru meritul de a mărturisi credința creștină, 

ci sunt dovezi ale faptului că Duhul Sfânt se revarsă peste cine voiește (cf. 1 

Corinteni 12, 11). De asemenea, harismele nu adaugă anumite merite 

acelora care le primesc (1 Corinteni, 12, 3),
23

 motiv pentru care ele 

reprezintă daruri ale Duhului Sfânt oferite întregii lumi în vederea zidirii 

Trupului lui Hristos, care este Biserica (1 Corinteni 12, 8; 14, 26).
24

  

Ca atare, în opinia noastră este firesc să vedem chipul în care 

harisma glosolaliei sau a vorbirii în limbi este benefică spațiului liturgic în 

contextul temei noastre, deoarece, după cum arată Sfântul Apostol Pavel 

„dacă mă rog într-o limbă străină, duhul meu se roagă, dar mintea mea este 
                         
20

 JACQUES ELLUL, The humiliation of the word, trad. de Joice Main Hancks, Erdmans, 

Grand Rapids Mich, 1985, p. 264, apud PAUL SILADI, Câteva considerații privind destinul 

imaginii în modernitate, p. 220. 
21

 Ibidem. 
22

 N.I. NICOLAESCU, Actualitatea Epistolei I către Corinteni, în Studii Teologice, III, 

(1951), nr. 3-4, p. 90 apud PAUL SILADI, Câteva considerații privind destinul imaginii în 

modernitate, p. 220. 
23

 A.C. THIESELTON, The First Epistle to the Corinthians, NIGTC, Eerdmans, Grand 

Rapids, Michigan, The Paternoster Press, Carlisle, 2000, p. 931. 
24

 CONSTANTIN GHEORGHE, „Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel‖, în 

Studii Teologice, nr. 1-2/1973, p. 29. 
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neroditoare‖ (1 Corinteni 14, 14), afirmație care, totodată, pare că 

legitimează acest fel de harismă, pentru că tot Apostolul îndeamnă pe 

slujitorii Bisericii: „nu opriți să se grăiască în limbi‖ (1 Corinteni 14, 39). 

Pentru a depăși această aparentă confuzie Apostolul Neamurilor precizează 

clar: „darul limbilor va înceta‖ (1 Corinteni 13, 8). 

Studiul biblic românesc a acordat atenție harismei vorbirii în limbi în 

numeroase studii
25

 și a evidențiat faptul că „glosolalia era un dar propriu 

epocii apostolice, care de atunci nu mai apare decât extrem de rar în zilele 

noastre‖.
26

 Aspectul relevant al acestui context constă în precizarea faptului 

că harisma glosolaliei în Biserică va înceta. Acest fapt este argumentat de 

comentariile patristice care la rândul lor precizează modul în care Apostolii 

au fost împuterniciți să vorbească tuturor neamurile (Matei 28, 20) la 

Cincizecime, ceea ce este precizat prin concepte precum xenoglossie sau 

xenologie,
27

 termeni care precizează „o vorbire într-o limbă omenească, dar 

care nu a fost învățată în prealabil‖
28

 și nu o glossolalie înțeleasă ca „vorbire 

în tipare verbale, care nu pot fi identificate cu nici o limbă omenească; o 

vorbire extatică‖.
29

 În acest sens Sfântul Ioan gură de Aur se întreba 

persuasiv: „Dar cum i-au atras Apostolii pe toţi aceştia?, m-ar putea întreba 

cineva. Cum i-au convins pe scit, pe indian, pe sarmat şi pe trac, când nu 

știau decât o singură limbă, pe cea iudaică? Au luat din darul Duhului harul 

grăirii în multe limbi‖.
30

 Precizăm că viziunea în acest domeniu a Sfântului 

Grigorie de Nyssa este similară. În acest context, părintele Ioan Sauca 

observa: „Așadar, aceștia (Apostolii) vorbeau parțial elamiților, mezilor și 

celorlalte neamuri schimbându-și, după voie, graiurile lor în limbile 

neamurilor. Dar eu, zice Apostolul, vreau să grăiesc în Biserică cinci cuvinte 

cu mintea mea, ca să-i învăț și pe alții, decât zece mii de cuvinte într-o limbă 

oarecare (1 Corinteni 14, 19). Căci, atunci, acea limbă a fost foarte 

                         
25

 Mitropolitul NICOLAE MLADIN, Asceza și mistica paulină, Ed. Deisis, Sibiu, 1996; 

NICHIFOR CRAINIC, Cursuri de mistică: I. Teologie mistică. Mistică germană II, Ed. 

Deisis, Sibiu, 2010, NATALIA DINU MANOILESCU, Sfântul Duh în spiritualitatea 

ortodoxă, Ed. Renașterea, Cluj Napoca, 2005.  
26

 NATALIA DINU MANOILESCU, op. cit., p. 103. 
27

 RICHARD I. PERVO, Acts. A commentary, Hermeneia, Forest Press, Minneapolis, 2009, 

p. 64, apud STELIAN TOFANA, „Harisma „vorbirii în limbi‖, prezentă încă în Biserică? – 

o perspectivă paulină‖, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa, nr. 

1/2011, p. 19. 
28

 D.A. CARSON, Showing The Spirit – A Theological Exposition of 1 Corinthians 12-14, 

Baker Book, Grand Rapids, Michigan, 1987, p. 79, apud STELIAN TOFANA, Harisma 

„vorbirii în limbi”, prezentă încă în Biserică? – o perspectivă paulină – , p. 19. 
29

 IBIDEM. 
30

 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Cuvântări împotriva anomeilor. Către iudei, trad. 

din limba greacă veche şi note de Preotul Profesor Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, 

București, 2009, p. 116. 
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folositoare celor de alte limbi, întrucât a ajutat ca nu cumva din pricina 

limbii (aramaice n.n.) celor ce vesteau, să se facă fără eficiență 

propovăduirea pentru cei care nu o cunoșteau‖.
31

 Astfel, glossolalia a făcut 

posibilă vestirea Evangheliei până la marginile pământului și confirmă 

lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, ceea ce relevă faptul că harisma vorbirii 

în limbi nu reprezintă un scop în sine care să releve manifestarea Sfântului 

Duh, ci constituie o necesitate misionară care relevă istoria și gândirea 

Bisericii primului veac creștin. 

Pe de altă parte, vorbirea în limbi relevă existența unor dimensiunile 

spirituale ancestrale către care este permanent deschis sufletul omenesc. Ca 

atare, interpretarea ritualului liturgic de către preotul slujitor într-o dulce 

formă lirică și muzicală personală și într-o limbă necunoscută auditoriului, 

creează în spațiul liturgic creștin un mediu spiritual trunchiat și mărginit 

care face ca relația duhovnicească dintre preot și credincios să sune ca o 

vrajă, un pseudo-fenomen religios de transă, lipsit de solemnitate și de 

realitatea lucrătoare a Duhului Sfânt: „În diferitele culte ale misterelor, 

starea de conștiință alterată era dovada contactului stabilit cu puterile 

supranaturale, ceea ce era, de fapt, scopul participării în astfel de ritualuri. 

Începând cu timpurile lui Plato, se constată o tendință crescândă de a 

echivala starea de frenezie extatică cu inspirația divină, indiferent ce anume 

spunea cel aflat într-o astfel de stare era considerat a fi de inspirație 

cerească. Asumpția de bază era că, dacă o divinitate vorbea, de fapt, printr-

un om, mintea aceluia trebuia să fi devenit inactivă, pentru ca organele sale 

de vorbire să fi putut deveni instrumente ale divinității. În mod inevitabil, o 

astfel de gândire a devenit trăsătura recunoscută social a vorbirii oraculare, 

etalându-se prin comportamente asociate cu posedarea divină, cum ar fi 

ridicarea intensității vorbirii, tonuri și ritmuri anormale ale vorbirii și 

manifestări fizice ale stării de exaltare sau a stării de transă‖.
32

 

Meritul acestei precizări relevă motivația Sfântul Apostol Pavel care 

insistă să precizeze că glossolalia este o harismă specifică Sfinților 

Apostoli, motiv pentru care limbajul folosit în rugăciunea liturgică de azi, 

mai ales în cea publică, trebuie să fie inteligibil, darul vorbirii în limbii fiind 

necesar a se mărturisi „în cuviință și după rânduială‖ (1 Corinteni, 14, 27-28; 

39-40). 

Așadar, agresarea spațiului liturgic al Bisericii lui Hristos cu mesaje 

lingvistice neinteligibile (1 Corinteni, 14, 7-20), valorifică remarca retorică 

a lui Pavel: „Dacă prin limbă nu veți da cuvânt lesne de înţeles, cum se va 

                         
31

 Drd. IOAN SAUCA, „Glossolalia în Biserica primara și interpretările ei de-a lungul 

vremii”, în Rev. Mitropolia Ardealului, nr. 7-9/1982, pp. 445-463. 
32

  DAVID E. AUNE, Prophecy in Early Christianity and The Ancient Mediterranean 

World, Eardmans, Grand Rapids, Michigan, 1983, pp. 47-48. 



162 

cunoaște ce ați grăit? Veți fi niște oameni care vorbesc în vânt. Sunt așa de 

multe feluri de limbi în lume, dar nici una din ele nu este fără înțelesul ei. 

Deci dacă nu voi ști înțelesul cuvintelor, voi fi barbar pentru cel care 

vorbește, şi cel care vorbește barbar pentru mine. Așa și voi, de vreme ce 

sunteți râvnitori după cele duhovnicești, căutați să prisosiți în ele, spre 

zidirea Bisericii. De aceea, cel ce grăiește într-o limbă străină să se roage ca 

să şi tălmăcească. Căci, dacă mă rog într-o limbă străină, duhul meu se roagă, 

dar mintea mea este neroditoare. Atunci ce voi face? Mă voi ruga cu duhul, 

dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea. 

Fiindcă dacă vei binecuvânta cu duhul, cum va răspunde omul simplu „Amin‖ 

la mulțumirea ta, de vreme ce el nu știe ce zici? Căci tu, într-adevăr, 

mulțumești bine, dar celălalt nu se zidește‖ (1 Corinteni 14, 9-17).  

Sintetizând, folosirea unei structuri lingvistice străine spațiului 

liturgic religios al credincioșilor nu se constituie într-un semn pe care îl 

îngăduie Dumnezeu pentru a zidi duhovnicește Biserica (I Corinteni 14, 21-25). 

Efectul negativ al utilizări glossolaliei ca harismă de către preoții slujitori în 

spațiul liturgic poate conduce la pierderea mărturisirii creștine, a 

credibilității și a autorității Bisericii. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne 

atrage atenția: „Deci, dacă Biserica toată s-ar aduna laolaltă și toți ar vorbi 

în limbi și ar intra neștiutori sau necredincioși, oare nu vor zice că sunteți 

nebuni?‖ (1 Corinteni 14, 23).
33

 El afirmă decisiv, argumentându-și poziția 

prin autoritatea care rezultă din slujirea comunională a Bisericii: „Dacă se 

grăiește într-o limbă, să fie câte doi sau cel mult trei și să grăiască pe rând, 

iar unul să tălmăcească; iar dacă nu se află tălmăcitor, atunci să tacă în 

Biserică și să-și grăiască numai lui și lui Dumnezeu‖ (1 Corinteni 14, 27-28). 

Mai mult decât atât, Apostolul arată că folosită în acest fel, glossolalia este 

o dovadă de lipsă de respect și de iubire față de semeni, deoarece acestora li 

se transmite un mesaj fără înțeles al lucrării Duhului Sfânt.  

 

4. Limbajul liturgic și rolul său în inculturarea mesajului 

hristologic 

Din punct de vedere liturgic, episcopul și preotul sunt organele lumii 

prin care Dumnezeu revarsă lucrarea Duhului Sfânt peste credincioși în 

cadrul Sfintelor Taine centrate pe Sfânta Liturghie, ceea ce relevă 

dimensiunea universală a slujirii liturgice pentru fiecare creștin în parte, 

pentru că preoția este dimensiune reală a „poporul lui Dumnezeu (cler şi 

laici). Numai că prin funcția sa, primită la hirotonie, preotul conduce el 

poporul în timpul Liturghiei‖,
34

 concentrând în acest fel Sfânta Liturghie pe 

actul misionar de propovăduire a lui Hristos.  
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În acest cadru, Evanghelia este adevărul obiectiv, transcendent și 

imuabil al cărei mesaj este oferit tuturor formelor lingvistice omenești. Ca 

atare, ea este transmisă ca mesaj inculturat, o anumită formă de cultură. În 

mesajul evanghelic Hristos este transmis în primul rând ca definiție 

dogmatică, transcendent și inefabil, însă mesajul este determinat cultural 

datorită umanității Sale. „Prin calitatea Sa de Om adevărat, Hristos S-a legat 

indisolubil de cultura neamului său. Pe de altă parte însă, Hristos n-a fost 

doar Om adevărat, a fost și Dumnezeu adevărat și datorită acestui fapt El n-a 

rămas prizonierul culturii în care s-a născut ca om‖.
35

 Dualitatea 

transcendent și cultural care alcătuiește mesajul evanghelic despre Hristos 

este relevată de Sfânta Scriptură prin expresii complementare, precum: 

„Evanghelia lui Dumnezeu‖ (Romani 1,  1; Romani 15, 16; I Corinteni 11, 7; 

I Tesaloniceni 2, 2; 2, 8-9) și „evanghelia mea‖ (Romani 16, 25;  II Timotei 2, 

8). În primul caz este reliefat caracterul imuabil al Evangheliei, pe când, în 

al doilea caz se face referire la actualizarea acestui mesaj de-a lungul 

procesului misionar.  

Sfântul Apostol Pavel, spre exemplu, este conștient că Evanghelia nu 

este proprietatea propovăduitorului, motiv pentru care mesajul lui Hristos nu 

trebuie redus la persoana liturgului: „trebuie să ne ferim de interpretarea 

acestui cuvânt al apostolului „evanghelia mea‖ în sens restrictiv și 

exclusivist, Pavel știe foarte bine că nu e singurul care a primit această 

responsabilitate. El e unul dintre apostoli și încă unul dintre cei mai mici, cel 

mai târziu chemat în cercul apostolilor‖.
36

 Atitudinea Apostolului Pavel 

relevă faptul că el își cunoaște valoarea propriei propovăduirii și 

corectitudinea ei, dar mai ales faptul că totodată este conștient și de faptul că 

nu el este garantul deplin al mesajului transmis, autenticitatea propovăduirii 

sale reieșind din conformitatea cu Evanghelia lui Hristos, adică mărturisirea 

clară și pe înțelesul tuturor al imuabilului adevăr de credință. Cu toate 

acestea este evident că lucrarea misionarului în săvârșirea actului liturgic și 

în activitatea pastorală este rezultat al modului în care acesta își împropriază 

mesajul evanghelic precum și lucrarea misionară ca expresie a formelor și 

formulelor de exprimare lingvistică marcate de limbajul cultural local.   

Așadar, în contextul lucrării misionare Evanghelia există ca adevărul 

imuabil și transcendent care se transmite ca mesaj inculturat. „Misiunea 

Bisericii este așadar un eveniment evanghelic care presupune comunicarea 

Veștii celei Bune a mântuirii în Hristos către o comunitate umană, folosind 
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pentru aceasta elemente și valori culturale. Evanghelia nu poate fi predicată 

decât folosindu-se un anumit limbaj, concepte și imagini omenești care 

aparțin unei anumite culturi. Desigur, aceste concepte și imagini nu sunt 

adevărul însuşi al Evangheliei, ci mijloace de gândire prin care e prezentat 

adevărul Evangheliei și care ne conduc la comuniunea cu Dumnezeu‖.
37

 Ca 

atare, atunci când vorbim, spre exemplu, despre eroarea dogmatică, ne 

referim la transmiterea eronată a adevărului imuabil. În acest sens folosirea 

în spațiul liturgic a unei limbi neinteligibile participanților reprezintă o 

decizie eronată în transmiterea adevărului dumnezeiesc. Suportul mesajului 

liturgic, care este reprezentat aici de limba vorbită, reprezintă „termenul 

intermediar între revelație și credincioși‖.
38

 Realizarea unei erori 

metodologice în lucrarea propovăduitoare, prin exprimarea textului liturgic 

într-o limbă străină de limba și cultura locală, adică în realizarea procesului 

de inculturare a mesajului evanghelic, devine posibilă deoarece: „revelația 

nu se convertește de la sine și nici tradiția exegetică nu-și destăinuie automat 

conținutul de idei și directivele privind tehnica propovăduirii‖.
39

 Eroarea de 

propovăduire apare, așadar, datorită atitudinii libertine a preotului slujitor 

care expune adevărul de credință potrivit propriei sale culturi și conform 

abilităților de exprimare a adevărului cu care a fost înzestrat, și care, 

captivat de propria trăire spirituală, apelează la o formă de exprimare 

lingvistică străină de duhul religios al credincioșilor cărora îl vestește pe 

Hristos. 

 Este foarte important de precizat faptul că respectarea tipicului 

bisericesc și al limbajului cultural comun nu poate fi transmis credincioșilor 

decât într-o limbă pe care aceștia o cunosc. În acest fel, în calitatea 

misionară de propovăduitor al Evangheliei lui Hristos, preotul slujitor 

transmite ascultătorilor fondul inițial esențial al adevărului de credință în 

limitele cognitive ale primitorului. Transmis altfel, procesul de creștinare a 

unei culturi, oricât de exhaustiv ar fi realizat, nu transmite întreg adevărul 

dumnezeiesc. „În timp ce revelația pune în evidență voia lui Dumnezeu, 

cultura ține și de voia omului, nu numai de cea a lui Dumnezeu, și e 

înclinată să pună accentul pe anumite aspecte ale revelației divine și să lase 

altele în umbră‖.
40

 

De aceea este necesar ca transmiterea mesajului evanghelic să se 

facă de către misionarul creștin în limba locală pe care preotul liturgist, în 

cazul de față, este chemat să o adapteze evangheliei lui Hristos identificând 
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concepte, imagini, experiențe și cuvinte cu sensuri similare textului liturgic 

inițial. În acest context, folosirea unor limbi necunoscute în cadrul unui 

ritual liturgic consacrat într-un bazin religios local, constituie o piedică 

majoră în realizarea propovăduirii mesajului evanghelic și, în cadru 

misionar, al procesului de inculturare. 

Propovăduirea este un proces de inculturare. Sfinții Apostoli, ca 

modele de inculturație, au demonstrat că este benefic să se folosească 

principiul acomodării în vederea realizării conceptului modern de 

inculturație. Cultura eterogenă, care definea lucrare de propovăduire a 

epocii apostolice, evidențiază constrângerile culturale pe care le-au 

întâmpinat cei dintâi vestitori ai Evangheliei. „Evanghelizarea primară 

începe într-un cadru oriental multicultural care constituia „matricea 

Bisericilor locale‖, și naște expresii liturgice și teologice proprii, de certă 

autonomie eclesială‖.
41

 Aici propovăduitorul „tâlcuiește și adaptează 

învățăturile descoperite la viața credincioșilor‖,
42

 iar deosebirile „de situații, 

de psihologie și împrejurări aduc necesitatea unei prelucrări și valorificări 

diferite a învățăturilor scripturistice‖.
43

  

Prin urmare, cu toate că există numai o singură Evanghelie, 

multitudinea de propovăduitori a acesteia (1 Cor. 15, 11) evidențiază 

diversitatea modalităților de exprimare, multitudinea conceptelor și a 

termenilor care solicită misionarului folosirea unor nuanțări diferite ce 

presupun apariția fără intenție a unor expuneri eronate. De aceea, cu toate că 

apelează la exemplul Apostolilor și urmașilor acestora, încă din Biserica 

primară inculturația presupune nu doar traducerea textului în limba locală, ci 

și adaptarea acestuia la experiența de viață a acelora care vorbesc, gândesc 

și trăiesc în limba respectivă. Ca atare, preoții care oficiază slujbele 

bisericești în alte limbi eludând limba indigenă sau interferează în textul 

tipiconal ecfonise sau ectenii pe care le rostesc în limbi vechi pentru că le 

consideră sfinte, acestea nefiind reprezentative și cunoscute credincioșilor 

participanți la actul liturgic al rugăciunii, de fapt refuză acestora, dar și 

culturii în care aceștia trăiesc, întâlnirea reală cu Hristos și îngreunează, 

dacă nu chiar obstrucționează major, procesul de inculturare a mesajului 

evanghelic.  

Un alt aspect care evidențiază importanța exprimării textului liturgic 

în limba culturală a unui anume bazin spiritual este fundamentat tot în 

perioada apostolică în care fondul doctrinar transmis de către Sfinții 

Apostoli a fost interpretat și re-transmis distinct de către primitori. De aceea 

considerăm noi că este bine de precizat faptul că propovăduirea „e bazată pe 
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transmiterea unor formule precise (I Timotei 3, 16; II Timotei 4, 22: Tit 3, 

5) sau chiar părți de mărturisiri de credință (I Timotei 1, 5; 6, 13-16; II 

Timotei 1, 9-10; 2, 8-13; Tit 2, 11-14; 3, 4-7)‖.
44

 Propovăduire care 

„primește numele de învățătură sfântă (I Timotei 1, 10; 6, 3; II Timotei 1, 

13; 4, 3; Tit 1, 9; 2, 1)‖
45

 pentru a fi expusă pe înțelesul tuturor structurilor 

culturale trebuie exprimată în limbile respective, chiar dacă de-a lungul 

acestui proces apar complicații. Îmbogățirea limbajului teologic după 

modelul în care s-a înfăptuit în cadrul lucrărilor Sfintelor Sinoade 

Ecumenice de către Sfinții Părinți, constituie un exemplu de realizare a 

acestei adaptări a mesajului evanghelic culturilor și limbilor cărora Hristos 

S-a articulat de-a lungul istoriei. Procesul misionar de inculturație dovedește 

necesitate dimensiuni exogene pe care limba liturgică trebuie să o 

dobândească în vederea exprimării mesajului lui Hristos. Ca atare, utilizarea 

unor exprimări lingvistice bizare ca și a unei limbi străine de graiul local în 

context liturgic și tipiconal, incomodează și chiar agresează transmiterea 

mesajului hristologic în spațiul liturgic.  

 

5. Dimensiunea misionară a limbajului liturgic 

Propovăduirea reprezintă prima misiune a Bisericii. Aceasta 

constituie scopul primordial, motivația fundamentală pentru care Biserica a 

fost adusă în existență. În lucrarea de azi a Bisericii, ca rezultat al 

contextului istoric, valoarea soteriologică a lucrării misionare a Bisericii nu 

este pe deplin evidențiată și valorificată, deoarece nu este îndeajuns 

prezentat lumii de azi modul în care Biserica „e asistată de puterea Duhului 

Sfânt care asigură că ea va dura cât va exista iconomia prezentă‖.
46

  

În interiorul spațiului eclesiologic al Bisericii primare, „ceea ce 

primii creştini numeau predicare corespunde la ceea ce noi numim acum 

evanghelizare sau misiune, întrucât aceasta e chemarea la mântuire adresată 

celor care nu sunt încă credincioși. Învățarea, după uzajul cuvântului în 

primul secol corespunde la ceea ce noi numim în prezent predică în sensul 

actual‖,
47

 așadar „predicarea e adresată lumii, învățarea e destinată 

credincioşilor cărora li se predicase deja‖.
48

 Trebuie reținut așadar că 

învățarea este un proces de aprofundare al învățăturii care a fost deja 
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primită, adică este o re-propovăduire care se înscrie în același tipar de 

transmitere a învățăturii celei noi. Ca atare, învățarea este misiunea internă a 

Bisericii. „De la început, misiunea Bisericii s-a angajat în aceste două 

direcții ad extra, sau externă, propovăduirea Evangheliei în vederea 

convertirii popoarelor și misiunea ad intra, sau internă, prin care Biserica s-a 

preocupat de cei botezați, organizând viața liturgică și socială a comunității 

creştine‖.
49

  

În acest context, experiența liturgică pe care o propune tipicul 

bisericesc este reprezentativă în realizarea actului de propovăduire datorită 

Tainelor Bisericești care sunt oficiate pentru ca credinciosul să aprofundeze 

actul de credință și să stăruie în relația de iubire cu Hristos și cu semenii. Ca 

atare, procesul de propovăduire a Evangheliei este determinat, pe de o parte, 

de cultura primitorilor și, pe de altă parte, de spațiul liturgic prin care se 

exprimă, propovăduirea fiind asimilată într-o măsură semnificativă ritualului 

și scoasă astfel din contextul lingvistic cultural.  

Totodată, raportându-ne la metodele misionare ale Bisericii primare, 

care erau îndreptate spre eradicarea ereziilor primului veac creștin, din 

perspectiva mediului socio-cultural contemporan în care misiunea se cere a 

fi realizată în baza altor concepte și realități istorice, constatăm că azi 

lucrarea propovăduitoare a Bisericii necesită o rearticulare a lucrării sale 

față de societatea postmodernă căreia i-L adresează pe Hristos. În acest sens, 

observăm că în primul veac creștin mesajul Bisericii nu a fost întotdeauna 

recepționat concret de către toți credincioși, însă Biserica nu a memorat 

aceste erori ca fiind erezii. Insistența Sfântului Apostol Pavel asupra faptelor 

incestuosului din Corint (I Corinteni 5, 1-5) sau combaterea învățăturii 

greșite despre Parusie, așa cum este prezentată în II Tesaloniceni, nu sunt 

activități propovăduitoare considerate erezii, ceea ce relevă faptul că o 

receptare eronată a Sfintei Evanghelii nu trebuie considerată în mod necesar 

o erezie, ci mai degrabă o etapă a procesului de propovăduire.  

În cultura greacă, conceptul de erezie avea un înțeles diferit față de 

cel de azi.  „În greaca clasică erezie corespunde fără nici o nuanță peiorativă 

la un sistem filosofic cu principii clar definite și prin extensie o erezie 

desemnează grupul de persoane care aderă la aceste principii‖.
50

 În schimb, 

în aria gândirii creștine, erezia comportă dimensiuni distincte. În primul 

rând este vorba despre o folosire a termenului în sensul său primar, clasic. În 

al doilea rând are un sens peiorativ care face referire al rupturile care apar în 

interiorul comunității creștine (I Corinteni 11, 18-19; Galateni 5, 20; II Petru 
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2, 1) iar în ultimul rând la sensul pe care îl comportă azi ca învățătură de 

credință potrivnică doctrinei creștine ortodoxe, așa cum a fost el precizat 

încă din secolul al II-lea de către Sfântul Iustin Martirul și Filozoful.
51

 De 

fapt, termenul eretic îl întâlnim doar o singură dată în Noul Testament, la 

Tit 3, 10, unde este folosit pentru a descrie pe acela care se folosește de 

„întrebările nebunești şi de înșirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile 

pentru lege‖ (Tit 3, 9). Aici îl vom utiliza în cele trei sensuri precizate.  

Ca atare, se poate spune că în mod categoric că erezia reprezintă, 

înainte de toate, interpretarea eronată a mesajului evanghelic și nu neapărat 

o propovăduire a acestuia. Așadar, înțelegerea eronată a învățăturii de 

credință poate premerge actul misionar, motiv pentru care poate fi acceptată 

ca făcând parte din fenomenul misionar, deoarece conținutul mesajului 

misionar se constituie din reformularea adevărului auzit în noi tipare 

conceptuale ori lingvistice. Așadar, exprimarea mesajului misionar prin 

intermediul unor decizii proprii de comunicare face ca eroarea de învățătură 

cuprinsă în mesaj să fie un proces evanghelic de inculturație realizat 

insuficient.  

Realizarea acestui model de inculturație, extinsă în spațiul liturgic și 

lingvistic al Bisericii, produce efecte pe care slujitorul misionarul nu le 

intuiește inițial. Preotul misionar ortodox care apelează la rostirea textului 

liturgic într-o limbă necunoscută auditorului, îmbrăcat adesea într-o suavă 

linie melodică, cu siguranță va oferi plăcute momente de trăiri interioare 

auditorului, însă din punct de vedere teologic nu își va atinge obiectivul. De 

aceea, în opinia noastră, transmiterea mesajului evanghelic în cadrul 

ritualului de cult liturgic ortodox într-o altă limbă decât aceea pe care o 

înțelege auditoriu, oricât ar fi de dulce și plăcută auzului, poate fi 

considerată erezie, deoarece slujitorul misionar care pretinde aici că 

utilizează metoda misionară a inculturației pentru a acomoda mesajul creștin 

noului spațiu cultural-religios-moral, în fapt, nu transmite adevărul creștin, 

ci doar trăirile personale în dauna mesajului misionar: „Şi se împlinește cu 

ei proorocia lui Isaia, care zice: „Cu urechile veți auzi, dar nu veți înţelege, 

şi cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea‖ (Matei 13, 14).  

Acest tip de slujire misionară este un model de rugăciune particulară, 

privată și reprezintă un grăitor exemplu de intensă trăire creștină. Însă, 

pentru spațiul liturgic al Bisericii Ortodoxe care este formulat și explicat în 

Tipicul bisericesc, trăirile personale ale slujitorilor bisericești nu pot 

constitui reguli de lucrare misionară a Proniei dumnezeieşti. Exprimarea lui 

Hristos Domnul, adică a iubirii divine desăvârșite Care Se dăruie lumii prin 

lucrarea Duhului Sfânt în Biserică prin Sfintele Taine spre mântuirea lumii, 

folosind structuri lingvistice, altele decât cele stabilite de tipicul Bisericii 
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care este rezultatul unui îndelungat proces de inculturație, comportă variate 

aspecte eretice. Aici nu este vorba de erezii raționaliste precum gnosticismul 

sau dochetismul, sau de erezii legaliste privitoare la relația dintre religiile 

avraamice, ci mai degrabă este vorba despre o erezie morală care este 

impusă auditoriului deja cunoscător și practicant al credinței creștine. Este 

un compromis liturgic izvorât dintr-o lucrare misionară alterată de trăirile 

preotului slujitor, întemeiat pe o abordare personală a tipicul bisericesc, 

prezentat într-o interpretare proprie în dauna mesajului dogmatic, liturgic și 

misionar al Bisericii. 

De fapt, urmând exemplul Sfinților Apostoli, care nu s-au confruntat 

în lucrarea lor misionară cu personalități care promovau învățături greșite ci 

mai degrabă cu propovăduiri și interpretări eronate ale Sfintei Evanghelii, 

înțelegem că a oficia Sfintele Taine, în Specia Sfânta Liturghie în limba 

comună a credincioșilor, reprezintă prima lucrare misionară pe care preotul 

slujitor o are de înfăptuit în propovăduirea lui Hristos.  

 

Concluzii 

În spațiului liturgic ortodox actul misionar de propovăduire a 

Evangheliei lui Hristos comportă dimensiuni eclesiologice indubitabile care 

se cer respectate atât ca rânduială tipiconală cât și ca limbaj de comunicare. 

Structura prin care se realizează mesajul misionar se realizează în relația 

dintre preotul slujitor și credincioșii participanți la săvârșirea Sfintelor 

Taine, motiv pentru care este necesar ca enoriașii unei parohii să fie educați 

în așa fel încât să cunoască mesajul dumnezeiesc al spațiului liturgic, în 

special chemarea la mântuire pe care o realizează Sfânta Liturghie. 

Totodată, la fel de necesar este ca slujitorul misionar să transmită într-un 

limbaj cât se poate de clar pe Hristos prin mesajul spațiului liturgic,
52

 

deoarece săvârșirea Sfintei Liturghii în limbajul poporului încurajează 

implicarea activă și conştientă a credincioşilor în viața Bisericii.  

În acest sens trebuie sesizat faptul că elementele Sfintei Liturghii 

transmise într-o limbă străină de etosul spiritual al credincioșilor „pot face 

ca ea să pară osificată şi lipsită de sens. De aceea este necesar să facem 

limbajul liturgic mai accesibil credincioşilor simpli‖.
53

 Sfânta Scriptură 

subliniază importanța limbajului folosit în Biserică în cadrul spațiului 

liturgic: „ ...oile ascultă de glasul Lui, şi oile Sale le cheamă pe nume şi le 

mână afară ... şi oile merg după El, căci cunosc glasul Lui. Iar după un străin 

nu vor merge, ci vor fugi de la el, pentru că nu cunosc glasul străinilor‖ 

(Ioan, 10, 3-5). Ca atare, este firesc să se dăruiască importanța cuvenită atât 
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limbajului biblic dar şi celui liturgic, ceea ce evidențiază importanța crucială 

a mărturisirii ortodoxe pe înțelesul fiecăruia pentru lumea contemporană.  

Părintele Ioan Bria preciza că problema comportă „două aspecte: pe 

de o parte, în multe Biserici Ortodoxe, prin vechile texte biblice şi liturgice, 

s-a format şi s-a protejat până astăzi limba şi cultura națională. Pe de altă 

parte, vechea limbă liturgică limitează înseși posibilitățile credincioşilor 

contemporani de a se identifica cu Liturghia, care este rugăciunea lor, şi 

restrânge posibilitățile Bisericii de a comunica cu generația mai tânără‖.
54

 În 

acest sens el insista asupra faptului că în predanie ca și în Liturghie, limbajul 

ritualului ca și al Sfintei Scripturi să fie adresat în limba poporului 

credincios, aceea pe care acesta o înţelege și care îi amintește de cele spus 

de Apostolul Neamurilor: „Deci dacă nu știu înțelesul cuvintelor, voi fi ca 

un barbar pentru cel care vorbește, iar cel care vorbește, va fi ca un barbar 

pentru mine‖ (1 Corinteni 14, 11). Tot în acest sens Apostolul preciza că: „Aș 

vrea acum să mă găsesc la voi şi glasul să mi-l schimb...‖ (Galateni 4, 20).  

Mai mult decât atât, trebuie insistat asupra faptului că pentru 

realizarea actului misionar deplin creștinii au nevoie de acces direct la 

mesajul evanghelic prin realizarea procesului de inculturație care se 

realizează atât prin intermediul lecturilor particulare, dar şi prin prezentarea 

acestora în spațiul liturgic. Sintetizând, părintele arăta că pentru fiecare 

Biserică Ortodoxă problema limbii „trebuie să țină seama de propria situație 

locală, culturală, istorică şi psihologică şi de nevoile pastorale‖.
55

 De 

asemenea, insista să specifice tot în acest sens că: „propovăduirea 

Evangheliei se realizează, de asemenea, în cadrul relațiilor dintre preot şi 

poporul lui Dumnezeu. Preotul ortodox este hirotonit şi „căsătorit‖ cu o 

anume parohie, cu implicația că această legătură este pe viaţă. Cu toate că 

„prin iconomie‖ Biserica, în anumite împrejurări, a îngăduit până astăzi 

mişcarea şi transferul preoților, această „temă‖ a căsătoriei cu o anumită 

parohie este vitală în sensul că trebuie să existe o profundă intimitate şi 

purtare de grijă din partea preotului pentru întreaga viaţă a poporului lui 

Dumnezeu‖.
56

 Este evidențiată aici importanța slujirii preotului la altarul 

pentru care a fost hirotonit. Migrarea preoților dintr-o parohie în alta, de la 

un altar la altul, este o nerespectare a administrării Tainelor bisericești și, 

totodată, o diluare a activităților misionare pe care aceștia sunt chemați să le 

înfăptuiască.  

De aceea atitudinea preotului de azi în activitatea sa misionară 

trebuie să se realizeze diferit de lucrarea preotului de ieri. În fața 
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schimbărilor care zdruncină din temelii societatea contemporană, preotul 

trebuie să se informeze pentru a fi permanent apt să ofere răspunsuri clare 

propriilor întrebări în raport cu cerințele credincioșilor săi aflați într-o 

sărăcie spirituală de altă formă decât până acum, o formă aprinsă de 

imaginația viitorului postmodern în care contextualizarea și globalizarea 

evidențiază faptul că identitatea omenirii, manifestată ca diversitate, se 

rezumă la a fi religios ca la o calitate spirituală, în timp ce a mărturisi și a 

aparține unei religii și a crede desăvârșit este o stare lipsită de perspectivele 

omenescului. În acest sens valori precum injustiția socială, culturile 

tradiționale sau respectul față de semenii aflați în suferință ca și de valorile 

strămoșești, au devenit paravane care ascund alte paravane după care 

Dumnezeu este diluat ontologic. În acest context exprimarea textului liturgic 

într-o limbă pe care credincioșii nu o înțeleg este de fapt reprezentarea unei 

lumi în care Hristos a devenit o idee universală diluată în spiritualitate.  

Misionarul ortodox aflat în actul liturgic are libertatea de a introduce 

rugăciuni care să răspundă nevoilor și tragediilor ce afectează viața 

credincioșilor, cereri sau laude de mulțumire spre evidențierea sprijinului pe 

care îl oferă lucrării Bisericii creștinii ortodocși, precum și rugăciuni pentru 

alți creştini din alte comunităţii creştine aflate în nevoi și suferințe, 

exprimând astfel nădejdea că lumea este chemată la realizarea unității 

văzute în Tainele Sfintei Biserici. Această libertate acordată preotului 

slujitor nu îi dă dreptul să facă rugăciuni într-o limbă străină de duhul și 

cultura graiului local. Diversitatea de rostiri de care dispune în cadrul 

tipicului bisericesc trebuie să fie caracterizată de unitatea graiului de 

exprimare a acestora, pentru că altfel perimează și disipă mesajul central al 

lucrării evanghelice de propovăduire a lui Hristos în sânul Bisericii. Este 

evident, în acest sens, că preotul unei parohii trebuie să fie un misionar 

responsabil de lucrarea sa de propovăduire și nu un simplu trăitor sau 

executant al serviciului religios. „El „zidește‖ parohia ca o comunitate 

liturgică şi morală în jurul altarului‖.
57

 Pendularea preotului între altarele 

mai multor parohii ca și folosirea graiurilor străine de duhul religios local, 

reprezintă practici care încalcă canoanele bisericești ortodoxe și care 

risipesc lucrarea lui Hristos. „Parohia este „turma lui Hristos‖, care vorbește 

de „Oile Mele‖ (Ioan 10, 27-28). Pastoraţia şi misiunea nu se confundă cu 

psihanaliza religioasă populară. El nu trebuie să transmită tradiţia cu forţa 

sau cu amenințarea canoanelor, nici să navigheze după improvizații şi opinii 

personale‖.
58

 

Adevărul pe care Biserica l-a propovăduit de la începutul lucrării ei 

misionare nu a fost unul impersonal, constrâns de definiții și concepte, ci 
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Hristos-Adevărul. Ca atare, misiunea Bisericii creștine este fundamentată pe 

hristomorfizarea și hristoforizarea lumii în vederea mântuirii ei. Dimensiune 

soteriologică a aceste lucrări eclesiologice este definită de propovăduirea 

Logosului întrupat Care s-a revelat oamenilor. Logosul este veşnic și 

imuabil. El este cuvântul pe care de-a lungul activității sale misionare 

Biserica L-a transmis ca adevăr unic și aprioric. Pentru că acest Adevăr s-a 

descoperit pe Sine oamenilor prin cuvinte, concepte și experienţe, adică în 

forme culturale, în spațiu misionar ortodox dimensiunea omenească a lui 

Hristos a fost abordată prin intermediul conceptului de inculturație. 

Cunoscând acest proces, Biserica realizează lucrarea misionară prin 

transmiterea acestui veșnic Adevăr tuturor popoarelor. În acest fel, una 

dintre principalele exigențe ale misiunii creştine constă în inculturarea 

mesajul evanghelic în cultura reprezentativă a fiecărui popor în vederea 

mărturisirii lui Hristos.  

Biserica creștină a propovăduit pe Hristos de la început într-un 

mediu multicultural articulat unei realități religioase extrem de bine 

structurată. Am văzut că metoda misionară pe care au folosit-o Apostolii 

spre a vorbi despre Hristos a început cu acomodarea și transmiterea 

mesajului Bisericii spațiului cultural-religios în care Acesta era propovăduit. 

Acomodarea aceasta începea cu folosirea limbii locale în care erau 

exprimate conceptele, sistemele de gândire și valorile cultural-religioase 

specifice. Pentru Sfinții Apostoli acomodarea mesajului însemna păstrarea 

autenticității și corectitudinii mesajului Evangheliei. 

 

Abstract: To Speak Liturgically in the Orthodox Missionary Space 

In the Orthodox missionary space, with the resizing of the religious freedom 

of the postmodern world, the priest as a liturgist felt challenged by the new 

cultural paradigm to address to Christian believers unique typical practices. 

His work was based, first of all, on missionary methods verified throughout 

the centuries such as: the ministry in the liturgical space of the Church, the 

preaching of the teaching of faith according to the Holy Scriptures, the 

dogmas of the Holy Ecumenical Synods and the teachings of the Holy 

Fathers. The officiating of Church services in a language other than the local 

language and the negative role that this practice has in the liturgical space 

and in the accomplishment of the missionary work of the Orthodox Church, 

represent the typical innovation that we approach here. Our enterprise is 

neither new nor innovative, but, from our point of view, its approach is 

necessary because Church ministers are not yet convinced of the missionary 

inefficiency of this liturgical practice. 
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Biserica – Trup tainic al Domnului în Duhul Sfânt 

Biserica este lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a persoanelor 

umane asumate și răscumpărate de Fiul lui Dumnezeu Întrupat prin Taina 

Crucii și biruința Învierii ca mădulare ale unicului Trup tainic ce are drept 

Cap pe Însuși Domnul nostru Iisus Hristos aflat permanent în nedespărțită 

conlucrare cu Duhul Sfânt pentru înnoirea oamenilor ce lucrează sinergic 

pentru aceasta. 

Fundamentul Bisericii are definitoriu unitatea lucrării dumnezeiești 

reflectate prin prisma unității Bisericii drept chip al harului dumnezeiesc ca 

mod de lucrare unic al Preasfintei Treimi asupra persoanei umane aflate în 

împreună-lucrare cu Duhul Sfânt ca sinergie a două lucrări într-o conlucrare 

divino-umană, de la Dumnezeu Tatăl prin Hristos în Duhul Sfânt dimpreună 

cu oamenii. Totodată, Biserica are definitorie unitatea perihoretică a 

comuniunii Persoanelor Sfintei Treimi ce imprimă ca reflex al constituției 

Bisericii unitatea specifică unei singure lucrări a energiilor necreate drept 

componentă divină a împreună-viețuirii Sfintei Treimi și a omenirii laolaltă, 

cea din urmă făcându-se sălaș al Celei dintâi în Trupul tainic al Domnului 

nostru Iisus Hristos, Biserica, prin conlucrarea persoanelor umane cu harul 

dumnezeiesc specific lucrărilor Persoanelor Treimice. Pornind de la această 

perspectivă putem deosebi lesne că Biserica este ―viaţa nouă împreună cu şi 

în Hristos, transfigurată prin Sfântul Duh‖,
2
 întrucât viața Bisericii este 

întreținută de lucrarea Persoanelor Preasfintei Treimi încă din planul divin al 

modului de inter-relaționare a Persoanelor treimice ca voință divină și 

continuă cu materializarea acestei voințe unitare încă de la începutul 

creației prin așezarea persoanelor umane în Raiul propice îndumnezeirii și 
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își primește roadele tainei Crucii și Învierii lui Hristos în timpul istoric al 

Cincizecimii, când darurile Duhului Sfânt sunt revărsate continuu, unitar și 

diversificat, după cum sintetizează teologul francez Jean-Claude Larchet.
3
 

Lucrarea harului dumnezeiesc al Duhului Sfânt în Biserică este 

deopotrivă unitară și diversificată, înțeleasă atât sub aspectul neîmpărțirii 

cantitative a energiilor necreate ca aparentă divizare și împuținare, cât și ca 

mod de asumare și conlucrarea a omului care primește împărtășirea harului 

în diversitatea principiului ipostatic al persoanei umane, neîmpărțit, întreg și 

totuși identitar unic, specific fiecărei persoane irepetabile și totuși purtătoare 

ipostaziată a firii umane. O astfel de lucrare tainică a lui Dumnezeu în 

Trupul tainic al Domnului nostru Iisus Hristos face unică descoperirea lui 

Dumnezeu ce rămâne în același timp unitară, revelația divină cunoscând un 

sens ascendent al împărtășirii energiilor necreate pe măsura părtășiei noastre 

la iubirea dumnezeiască în timpul sfințit al urcușului duhovnicesc, printr-o 

creștere continuă a vectorilor definitorii lucrării divine, credința și 

cunoașterea.
4
 Tocmai acest răspuns ascendent al persoanei umane prin 

credinţa harismatică şi cunoaşterea empirică a tainei lucrării dumnezeiești 

conjugat cu actul revelator al chemării Persoanelor Sfintei Treimi denotă 

constituția ambivalentă a Bisericii.
5
 Așadar, unitatea lucrării energiilor 

necreate împărtășită neîmpărțit după principiul ipostatic al ființării naște o 

unicitate a Bisericii ca Trup tainic al Domnului nostru Iisus Hristos tocmai 

prin sinergia divino-umană a împreună-lucrării energiilor necreate cu cele 

create în acest Trup tainic și, totodată, creează diversitatea ipostatică a unei 

comunități inter-relaționate după chipul perihoretic al Sfintei Treimi, 

mărturisind întemeierea, creșterea și desăvârșirea comunității eclesiale prin 
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creşterea în credinţă şi cunoaştere‖. 
5
 IEROTHEOS, Mitropolit al Nafpaktosului, Teologia post-patristică și experiența 

bisericească a Sfinților Părinți, trad. din limba greacă de Tatiana Petrache, Ed. Sophia, 

București, 2019, p. 7: „Biserica este Trupul lui Hristos și comunitatea îndumnezeirii‖. 
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împlinirea chemării revelatorii și profetice a darului îndumnezeirii tuturor 

mădularelor Bisericii înmiresmate de împărtășirea Duhului Sfânt.
6
 

 

Biserica – lucrare a Preasfintei Treimi 

Biserica este taina iubirii lui Dumnezeu Tatăl revărsată peste 

întreaga umanitate prin darurile Duhului Sfânt în Trupul tainic al Domnului 

nostru Iisus Hristos. Întrucât este însăși lucrarea Persoanelor Preasfintei 

Treimi este specifică unității de voință, unității revelatoare a chemării către 

desăvârșire și unității profetice a învățăturii necesare cunoașterii experiate a 

binefacerilor mântuitoare.
7
 Desigur că lucrarea energiilor necreate nu 

trebuie limitată doar la perspectiva de a întemeia unitar o comunitate, ci 

trebuie înțeleasă printr-o cunoaștere experiată și mărturisită drept credință 

moștenită empiric: Biserica, prin însăși energiile necreate ce o întemeiază, 

continuă lucrarea de unitate prin unificarea diversității specifică principiului 

ipostatic al ființării umane în unitatea Trupului tainic al ființării după 

lucrarea sinergică la care este chemată persoana umană și la care Dumnezeu 

se descoperă împlinind unitatea destinată îndumnezeirii tuturor mădularelor 

Bisericii, atotunirea fiind împlinirea sfatului treimic de mântuire.
8
 

Atotunirea reprezintă în același timp și înțelesul de unire desăvârșită în actul 

teandric al comunității Bisericii și sinergic al comuniunii persoanelor umane 

și a Persoanelor dumnezeiești. Această caracteristică a Bisericii de a uni prin 

lucrarea dumnezeiască a energiilor necreate pe toți într-un singur Trup tainic 

al Domnului Iisus Hristos este mărturisită de către Însuși Capul ei.
9
 Desigur, 

                         
6
 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI,, Glafire la Ieşire, I, 8, în: Col. PSB, vol. 39: 

Scrieri, partea a II-a, Glafire, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, 

București, 1992, p. 274, nota 569,: „Căci a cercetat Răsăritul cel de sus (Luca 1, 78) pe cea 

cu adevărat măreaţă şi frumoasă, adică Biserica şi i-a dăruit ca dar al cerului suflarea Lui, 

adică împărtăşirea de Duhul Sfânt‖. 
7
 SFÂNTUL AMBROZIE, Despre Duhul Sfânt, Cartea a II – a, Cap. X, § 101, trad., introd. 

și studiu introd. de Pr. Dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, București, 1997, p. 131: „Şi nu 

este numai o singură lucrare peste tot, a Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt, ci şi o singură 

voinţă, o singură chemare şi o singură învăţătură, ceea ce se poate vedea în acea mare şi 

binefăcătoare taină a Bisericii‖. 
8
 Preotul Profesor DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă [TDO], vol. 1-3, 

ed. a 3-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 137: „Biserica este unirea a tot ce există, sau 

este destinată să cuprindă tot ce există: Dumnezeu şi creaţia. Ea este împlinirea planului 

etern al lui Dumnezeu: atotunirea‖. 
9
 IDEM, În loc de Postfață, în: SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Mistagogia, 

trad., introd și note de Preot Profesor Dumitru Stăniloae, Edit. IBMBOR, București, 2017 p. 94: 

„Mântuitorul a chemat pe toţi oamenii în Biserică, lucru care reiese, după cum spune 

Părintele Stăniloae, chiar din denumirea noutestamentară a Bisericii. Căci cuvântul grec 

«ekklesia» vine de la verbul «ekkaleo», care înseamnă «chem» pe cineva dintre alţii, sau îl 

chem de la o stare la alta. În Noul Testament el are ca subiect totdeauna pe Hristos. Cei 

chemaţi de El devin o comunitate a Lui, sau în El. Deci «ekklesia» este gruparea, sau 
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nu înțelegem prin aceasta că o caracteristică sau o vocație a Bisericii este 

dată doar de un înțeles etimologic, căci denumirea comunității arată ea 

însăși funcția Bisericii de a uni oamenii întreolaltă ca manifestare a sa, și de 

a-i chema nu prin etimologie, ci prin chemarea revelatoare a lui Dumnezeu 

la îndumnezeire. Biserica este așadar răspunsul omului la chemarea divină 

de îndumnezeire prin lucrarea sinergică – chenotică pentru Dumnezeu și de 

pocăință pentru om – a tuturor mădularelor Bisericii la revărsarea harului 

dumnezeiesc începând cu Praznicul Cincizecimii. 

Energiile necreate ale lucrării Duhului Sfânt în Biserică cheamă la 

unirea inter-comunitară a persoanelor umane întreolaltă și a oamenilor cu 

Dumnezeu dimpreună, și implicit la împlinirea îndumnezeirii ca lucrare 

divino-umană. Așadar, Biserica nu este nicidecum înțeleasă ca instituție ce 

poartă o denumire căreia membrii ei trebuie să i se supună printr-o aderare 

pur intelectuală la un contract de chemare la apartenență instituțională 

condusă după principiile limitate ale înțelepciunii omenești încastrate în 

înțelesuri etimologice, axiomatice sau principiale și contractuale. Biserica 

nu numai că a fost întemeiată de Preasfânta Treime, ci însăși lucrarea 

sinergică dintre energia creată și energie necreată se întemeiază pe planul 

treimic din veșnicie și continuă în veșnicie. Totodată, garanția împlinirii 

vocației îndumnezeitoare a Bisericii este dată de existența în lumea creată a 

energiilor necreate lucrătoare prin Tainele Bisericii mântuitoare la care sunt 

chemați toți oamenii să ia parte activă prin sinergie. Această conlucrare în 

Biserică își are începutul în răspunsul chemării Ucenicilor la apostolat de 

către Mântuitorul și continuă neîncetat prin împlinirea poruncilor 

dumnezeiești de iubire a lui Dumnezeu și a aproapelui.
10

 Astfel, urmarea lui 

Hristos îi face pe Sfinții Apostoli ucenici și mărturisitori ai tainei 

îndumnezeirii noastre prin întemeierea Bisericii pe lucrarea mântuitoare a 

Persoanelor dumnezeiești.
11

 Așadar este important de subliniat că 

mărturisirea vocației îndumnezeirii în Biserică este tot un act de lucrare a 

Preasfintei Treimi, întrucât este o lucrare neîncetată ce vestește tuturor 

neamurilor chemarea la desăvârșire.
12

 Biserica înțeleasă ca răspunsul 

omenesc la chemarea lui Dumnezeu la îndumnezeire, presupune nu doar 

                                                               

totalitatea celor chemaţi de Hristos, ca să vieţuiască în El‖. 
10

 Matei 25, 34: „Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: «Veniţi, binecuvântaţii 

Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii»‖. 
11

 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Despre Sfântul Duh, către același Episcop 

Serapion, § IV, p. 85: „în Treime a întemeiat-o şi a înrădăcinat-o pe ea (pe Biserică - n.n.) 

Domnul spunând ucenicilor: Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei în 

numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh (Matei 28, 19)‖. 
12

 SFÂNTUL AMBROZIE, Despre Duhul Sfânt, Cartea a II-a, Cap. XII, § 134, p. 143: 

„Duhul spune ceea ce este al Fiului, iar ceea ce i-a dat Fiul este al Tatălui. În felul acesta nu 

spune nimic de la Sine nici Fiul, nici Duhul, fiindcă Treimea nu grăiește nimic în afara Sa‖. 
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aspectul gnoseologic al conținutului revelat prin Persoanele Preasfintei 

Treimi, ci ne este descoperit că însăși lucrarea harului necreat ne face părtași 

dumnezeieștii firi,
13

 printr-o chenoză și deșertare revelatoare a tuturor 

Persoanelor Preasfintei Treimi într-un act îndumnezeitor condus după un 

principiu unitar: de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Unirea dintre noi și 

Dumnezeu este o participare la viața Bisericii Duhului Sfânt, pe care să o 

dăruim lui Hristos Dumnezeu ca răspuns bineprimit de către Dumnezeu 

Tatăl
14

 și mărturisit de ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos prin însăși 

puterea lucrării sinergice a apostolatului împărtășită de Duhul Sfânt la 

Cincizecime și investită de Hristos Dumnezeu Apostolilor Săi la Înălțare. 

 

Obârșia dumnezeiască a Bisericii în sfatul cel din veșnicie al 

Preasfintei Treimi 

Obârșia trinitară a Bisericii mai înainte de vreme a avut la bază 

voința dumnezeiască a unui scop unic, unirea omului cu Dumnezeu, a 

omenirii cu Duhul Sfânt și acest scop se putea împlini doar într-o nouă 

rezidire a omenirii în Duhul Sfânt, în realitatea unității mădularelor Trupului 

tainic al Domnului nostru Iisus Hristos, neîmpărțit și nedespărțit de 

dumnezeirea energiile necreate ale Duhului Sfânt împărtășite ipostatic la 

Cincizecime într-o comunitate a îndumnezeirii.
15

 

Voința lui Dumnezeu reprezintă mântuirea tuturor oamenilor, iar 

lucrarea acestei mântuiri o reprezintă viața Bisericii, ca lucrare sinergică a 

mădularelor Trupului tainic al Domnului nostru Iisus Hristos.
16

 Biserica este 

                         
13

 2 Petru 1, 4. 
14

 Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, în: Liturghier, p. 183: „Unitatea credinței și 

împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui 

Hristos Dumnezeu să o dăm‖. Menționăm că edițiile anterioare anului 2012 ale 

Liturghierului prezintă varianta „unirea credinței‖ ce se identifică mai bine cu înțelesul 

etimologic al ekklesiei – drept chemare la unire, așa cum o face spre exemplu: Liturghier 

cuprinzând Dumnezeieştile Liturghii ale Sfinţilor noștri Părinți: Ioan Gură de Aur, Vasile 

cel Mare, Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite), precum și Rânduiala 

Vecerniei, Utreniei, Dumnezeieștii proscomidii, Liturghiei cu Arhiereu, ca și altele de 

trebuință la Sfânta Slujbă în Biserică, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod și cu 

binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române, Ed. 

IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 171. 
15

 Arhim. EMILIANOS SIMONOPETRITUL, Sfântul Duh, în: Col. Tâlcuiri și cateheze, 

vol. 6: Cuvântări mistagogice la sărbători, trad. din limba greacă de Ierom. Agapie 

(Corbu), Ed. Sfântul Nectarie, Arad, 2016, p. 143: „scopul dumnezeieştii iconomii era 

apariţia unei omeniri unite prin Sfântul Duh, Biserica unică, în care fiecare dintre noi 

suntem în întregime Hristos, pentru că nici eu, nici Dumnezeu nu ne putem împărţi în 

bucăţi. Oricât am sfărâma agneţul, pe Hristos, pe Sfântul Disc, rămâne un singur 

Dumnezeu, neîmpărţit‖. 
16

 CLEMENT ALEXANDRINUL, Pedagogul, Cartea I, VI, 27, 2, în: Col. PSB, vol. 4: 

Scrieri, partea I, trad., introd., note și indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, 
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realitatea nașterii ca Trup tainic al Domnului nostru Iisus Hristos prin Jertfa 

Sa de pe Golgota, ale cărui mădulare au fost botezate și miruite la 

Cincizecime prin pecetluirea pogorârii Duhul Sfânt. Însă Jertfa 

Mântuitorului nu există fără Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Întruparea fără 

lucrarea dumnezeiască de a putea primi șansa voinței libere de a ne 

îndumnezei, și nici îndumnezeirea fără ontologicul săvârșitor al 

îndumnezeirii ca motiv de realizare a voinței printr-o capacitate a 

persoanelor umane de împreună-viețuire cu Dumnezeu după un model 

trinitar, ca lucrare ipostatică a firii în persoană.
17

 De fapt, părintele Henri de 

Lubac merge până acolo încât arată că și psalmistul cunoștea prin Duhul 

Sfânt sfatul din veșnicie al întemeierii Bisericii dinainte de crearea lumii, 

întrucât interpreta Psalmul 142, 5
18

 în sensul în care lucrul Mâinilor lui 

Dumnezeu, Fiul și Duhul Sfânt, se referă la întemeierea Bisericii
19

 și este 

din zilele cele de demult, adică din veșnicie. În fond, Tradiția liturgică a 

Bisericii mărturisește același lucru prin introducerea în slujba arhierească a 

invocației dinainte de lecturarea Sfintei Evanghelii.
20

 Rostirea arhiereului cu 

fața spre credincioși și semnul binecuvântării săvârșit asupra lor reprezintă 

nu numai aducerea-aminte de binecuvântarea lumii pentru a-și împlini 

vocația de Biserică, desăvârșită de lucrarea mâinilor Sale, Fiul lui 

Dumnezeu Întrupat și Duhul Sfânt, ci și continuarea împreună-lucrării 

sinergice a omului cu Dumnezeu în cadrul Tainelor Bisericii, spre 

desăvârșirea mădularelor acesteia. Desigur că în același sens se pot 

interpreta și cuvintele: „Adu-ţi aminte de dragostea cea dintâi‖,
21

 întrucât 

                                                               

București, 1982, p. 181: „Voia Lui (a lui Dumnezeu) este mântuirea oamenilor; iar 

mântuirea oamenilor se cheamă Biserică‖. 
17

 HENRI DE LUBAC, Meditation sur l’Eglise, Paris, 1953, pp. 50-52: „Dacă naşterea 

Bisericii este pe Golgota, iar botezul ei în ziua Cincizecimii, rădăcinile ei se întind în timp 

şi chiar în veşnicie. Astfel, «ceea ce este mai întâi în planul lui Dumnezeu, iată ceea ce 

constituie realitatea ultimă»‖ apud Preot Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, în: 

trad. cit., ed. cit., p. 59. HENRI DE LUBAC, Meditation sur l’Eglise, Paris, 1953, pp. 50-52 

[A se vedea ediția în limba română: HENRI DE LUBAC, Meditație asupra Bisericii, trad. 

din franceză de Marius Boldor și Valeria Pioraș, Ed. Humanitas, București, 2004]. [A se 

vedea ediția în limba română: Henri de Lubac, Meditație asupra Bisericii, trad. din franceză 

de Marius Boldor și Valeria Pioraș, Ed. Humanitas, București, 2004]. 
18

 ―Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la 

faptele mâinilor Tale m-am gândit‖. 
19

 HENRI DE LUBAC, Meditație asupra Bisericii, trad. din franceză de Marius Boldor și 

Valeria Pioraș, Ed. Humanitas, București, 2004, pp. 51-52: „Adu-ți aminte, Doamne, de 

Biserica ta pe care ai adunat-o de la începuturi‖. 
20

 Psalmi 79, 15-16: Doamne Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta, pe 

care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pe ea
.
 „Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, 

caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta, Şi o desăvârşeşte pe ea, pe care a sădit-o 

dreapta Ta, şi pe fiul omului pe care l-ai întărit ţie‖. 
21

 Apocalipsa 2, 4-5. 
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actul voinței dumnezeiești a avut, are și va avea – în același prezent 

continuu dinaintea creației – ca temei întocmai iubirea dumnezeiască intra-

trinitară împărtășită prin energiile necreate și nouă după modelul perihoretic 

asumat spre asemănare de către toate mădularele Trupului tainic al 

Domnului Iisus Hristos. Însă nu numai la profeții Vechiului Testament 

regăsim mărturii revelate ale unui plan din veșnicie a lui Dumnezeu, ci 

înseși cuvintele Mântuitorului reprezintă garanția de netăgăduit a dublului 

aspect Biserică-sfat eclesial pentru voia lui Dumnezeu, una și unificatoare în 

același timp.
22

 Numai o obârșie într-un plan treimic exterior ca sursă a 

voinței dumnezeiești și interior creației prin crearea persoanei după chipul 

lui Dumnezeu, explică omului scopul creării sale: îndumnezeirea. Unde și 

cum ar mai fi putut ajunge la îndumnezeire persoana umană, dacă nu ar fi 

fost creat dintru început premisele desăvârșirii sale. Pentru aceasta a fost 

omul creat după chipul lui Dumnezeu sădit spre a ajunge prin împreună-

lucrare sinergică la asemănarea lucrării dumnezeiești. 

Fundamentul întemeierii Bisericii printr-un sfat anterior creării lumii 

era cunoscut comunității eclesiastice primare pe temeiul revelației 

dumnezeiești, mărturisită în Noul Testament prin Ucenicii și Apostolii 

Mântuitorului. Noul Testament are această funcție deosebită de a adeveri 

nașterea Bisericii ca unitate de voință și totodată unicitate a planului 

mântuitor, în sensul în care planul dinainte de veci al Persoanele Preasfintei 

Treimi coincide cu cel al iconomiei divine săvârșite în timp odată cu 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt.
23

 Și tot Noul 

Testament, mărturisește profetic și va adeveri eshatologic împlinirea voinței 

divine de îndumnezeire a oamenilor în Trupul tainic al Domnului, Biserica. 

În sprijinul afirmațiilor sale, părintele Bobrinskoy aduce argumente ale 

scriitorilor bisericești valabile încă din primele veacuri creștine, precum cele 

atribuit cu numele de Pseudo Clement, care învață că planul întemeierii 

Bisericii era dinainte de crearea lumii, iar începutul ei se află în sfatul cel 

mai înainte de veci al Preasfintei Treimi.
24

 Tot părintele Bobrinskoy 

subliniază că Sfântul Ignatie Teoforul se adresa bisericii locale din Efes ca 

unei Biserici mai dinainte rânduite printr-un plan dumnezeiesc a împlini 
                         
22

 Preot Prof. Dr. BORIS BOBRINSKOY, Taina Bisericii, în: trad. cit., ed. cit., p. 55: 

„Domnul Însuşi ne spune: «moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii» 

(Matei 25, 34). În orice caz, în planul lui Dumnezeu despre lume, Biserica este deja 

prezentă. Două puncte trebuie subliniate aici: Cea dintâi întemeiere a Bisericii dintru 

început și Sfatul trinitar ca sfat eclesial‖. 
23

 IBIDEM, p. 58: „Ontologia eclesială înseamnă că Biserica este una. Biserica ce era în 

sfatul trinitar al lui Dumnezeu este Biserica lui Iisus Hristos, aceea pe care a dobândit-o 

prin scumpul Său Sânge şi cu care va rămâne până la sfârşitul veacurilor‖. 
24

 IBIDEM, p. 56: „prima Biserică a fost creată înainte de crearea soarelui şi a lunii... 

Cărţile profeţilor şi apostolii învaţă că Biserica nu este numai de acum, ci de la început, ... 

ea a apărut în zilele de pe urmă pentru a ne salva‖. 
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mântuirea mădularelor sale.
25

 De asemenea, Origen, în Comentariul la 

Cântarea Cântărilor, precizează că Biserica era văzută de Prooroci mai 

înainte de Întruparea Fiului lui Dumnezeu drept Mireasă a Mântuitorului.
26

 

Biserica nu doar că își are începutul în sfatul treimic, ci reprezintă 

chipul și chemarea spre asemănare a comuniunii Persoanelor Preasfintei 

Treimi. Persoanele umane se nasc prin Duhul Sfânt în comunitatea Bisericii 

ca mădulare ale Trupului tainic al Domnului, unde prin energiile necreate 

împărtășite după principiul ipostatic devin împreună-lucrătoare și 

conviețuitoare întreolaltă și împreună cu Persoanele Sfintei Treimi prin 

Persoana divino-umană a Fiului lui Dumnezeu Înomenit care ne ridică la 

slava de a fi – față către față (chip după chip și asemănare după asemănare) 

– frați ai Săi, subiecte participative ale harului necreat al Duhului Sfânt și fii 

ai Tatălui ceresc.
27

 Biserica este așadar o chemare revelatoare a lui 

Dumnezeu spre îndumnezeire a oamenilor și totodată un răspuns al 

umanității asumată ipostatic într-o comunitate personală a îndumnezeirii. 

Sub acest dublu aspect, ―Biserica este dintru început o epifanie a voinţei 

dumnezeieşti de mântuire, de viată şi de comuniune veşnică‖,
28

 aflată însă 

sub impulsul libertății fiecărei persoane umane.
29

 Sfinții Părinți mărturisesc 

                         
25

 IBIDEM, p. 58: „Tradiţia creştină încearcă să descopere ontologia sa iniţială din cadrul 

planului creator al lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Ignatie al Antiohiei se adresează Bisericii 

Efesului, celei binecuvântate în măreţia şi plinătatea lui Dumnezeu Tatăl, Bisericii celei mai 

dinainte rânduită a fi pururea în slavă nestrămutată. Aici Sfântul Ignatie este continuatorul 

Apostolului Pavel, care are cuvinte întru totul similare în Epistola către Efeseni, capitolele l 

şi 2. Aceste referinţe la Dumnezeu Tatăl sunt importante, pentru că Biserica este situată 

nemijlocit în planul unitar al mântuirii‖. 
26

 IBIDEM, p. 56: „Să nu credeţi că mireasa (din Cântarea Cântărilor) sau Biserica nu 

există decât de la venirea Mântuitorului în trup; ea există de la începutul omenirii şi chiar 

de la crearea lumii, şi chiar – îl iau aici ca martor pe sfântul Apostol Pavel – dinainte de 

crearea lumii. Pentru că Apostolul a spus: «Precum întru El ne-a şi ales, înainte de 

întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, Mai înainte rânduindu-ne, 

în a Sa iubire, spre înfierea întru El» (Efeseni 1, 4-5). Apoi în Psalmi stă scris: «Aminteşte-ţi 

Doamne de Biserica Ta pe care ai adunat-o dintru începuturi». Primele temelii ale adunării 

Bisericii au fost puse deci dintru început‖. 
27

 IBIDEM, p. 60: „Vorbind de sfat trinitar în legătură cu Biserica, aceasta înseamnă că 

Dumnezeiasca Treime, fiind ea însăşi comuniunea desăvârşită şi veşnică, creează după 

chipul şi asemănarea Sa un chip dinamic, asemănare deschisă Prototipului, Care creează, 

Care întemeiază, Care primeşte omul şi lumea în cercul vieţii trinitare. Asta înseamnă că 

ceea ce Dumnezeu gândeşte şi doreşte, aceea există, şi există după chipul Tri-Unităţii 

divine, într-o relaţie comună şi personală, unde Biserica, la fel ca şi omul, se pune şi se 

descoperă înaintea Ipostazelor divine, în faţa şi în interiorul veşnicei comuniuni treimice‖. 
28

 IBIDEM, p. 59. 
29

 IBIDEM: „nu numai că pe cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a 

şi hotărât (Romani 8, 29-30) spre mântuire, nu numai că Mielul este înjunghiat de la 

întemeierea lumii (cf. 1 Petru 1, 19-20 şi Apocalipsa 13, 8), dar Biserica însăşi este prezentă 

ca Biserica cea dintâi, ca Biserică duhovnicească, creată înaintea soarelui şi a lunii, ea care 
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învățătura de credință conform căreia Biserica a avut începutul în sfatul cel 

din veșnicie al Preasfintei Treimi prin înțelegerea revelației primite pe cale 

supranaturală, de către Sfinții Îngeri, sau direct prin vise profetice și 

vedenii,
30

 împlinind proorocia lui Ioil mărturisită la Cincizecime de Duhul 

Sfânt Care le vestea Apostolilor ce să grăiască. Un exemplu grăitor este și 

vedenia Părintelui Apostolic Herma, în care bătrânețea face referire directă 

la veșnicia planului mântuitor.
31

 Mărturia că planul întemeierii Bisericii a 

fost din veșnicie la Dumnezeu o arată și caracterul unitar al credinței, 

indiferent de numărul credincioșilor, după cum mărturisește scriitorul 

bisericesc Clement Alexandrinul, întrucât tocmai înainte-vederea lui 

Dumnezeu a existenței celor de o singură credință și mărturisire a vieții 

naște cu necesitate întemeierea unei comunități în care persoanele umane să 

își poată manifesta vocația unității de credință și de viețuire, superioare 

oricăror alte forme de conviețuire umană.
32

 

Modul concret de viețuire și împreună-petrecere a omului cu 

Dumnezeu a reprezentat însăși motivul profund al sfatului dumnezeiesc din 

veșnicie cu privire la întemeierea Bisericii, născându-se în timp ca mod de 

viețuire a mădularelor Trupului tainic al Domnului nostru Iisus Hristos care 

își asumă liber această voință dumnezeiască născută în sfatul trinitar încă 

din veșnicie. Întrucât comuniunea Persoanelor Preasfintei Treimi este 

modelul de viețuire prin excelență al oricărei comunități de persoane și 

pentru că Preasfânta Treime viețuiește dinainte de crearea lumii dimpreună, 

sfatul cel mai înainte de veci al Ei nu puteau avea ca model de viețuire a 

persoanelor umane decât propriul exemplu. Nu numai că modelul 

                                                               

s-a arătat în zilele din urmă pentru mântuirea noastră, în Trupul lui Hristos. Potrivit acestor 

texte străvechi, Biserica este anterioară proiectului cosmic, care îi este subordonat‖. 
30

 Faptele Apostolilor 2, 14-18. 
31

 PĂSTORUL HERMA, Vedenia a II - a, § 8, 1, în: Col. PSB, vol. 1: Scrierile Părinților 

Apostolici, trad., note și indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1979, 

pp. 279-280: „Cine crezi că este bătrâna de la care ai primit cartea cea mică?... Pentru ce-i 

bătrână? Pentru că a fost creată înainte de toţi, mi-a răspuns acela. De asta e bătrână, şi 

pentru Biserică a fost creată lumea‖. 
32

 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromatele, Stromata a VII-a, Cap. XVII, 107.3-107.6, 

în: Col. PSB, vol. 5: Scrieri, partea a II-a, trad., cuvânt înainte, note și indici de Pr. 

Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1982, pp. 544-545: „Biserica, deci, care-şi are 

temeiul în Testamentele ei proprii, dar mai bine spus, într-un singur Testament, care 

străbate diferite timpuri, adună, prin voinţa unui singur Dumnezeu, prin un singur Domn, la 

unitatea unei singure credinţe (Efeseni 4, 13), pe cei de pe acum rânduiţi, pe cei pe care 

Dumnezeu mai dinainte i-a hotărât că vor fi drepţi, pentru că i-a cunoscut înainte de 

întemeierea lumii. Dar şi superioritatea Bisericii ca şi începutul întemeierii ei sunt ceva 

unic; Biserica depăşeşte pe toate celelalte; şi nu este nimic asemenea sau egal cu ea‖. 
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comuniunii Persoanelor dumnezeiești a fost, este și va fi
33

 cât lumea va fi 

îngăduită de Dumnezeu țelul viețuirii mădularelor Trupului tainic al 

Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta înseamnă că Biserica, proiectată 

anterior lumii, are sădit în felul ei de organizare și ființare legea comuniunii 

personale capabile de a fi în legătură nedespărțită și neîmpărțită cu propriul 

Cap, Fiul lui Dumnezeu.
34

 

Voința dumnezeiască de a ne îndumnezei și atotștiința specifică prin 

care a fost întrevăzută capacitatea înzestrată de a împreună-viețui omul cu 

Dumnezeu într-un nou legământ, al Bisericii, a reprezentat așadar motivul 

pentru care Dumnezeu a întemeiat Biserica. Dumnezeu nu a așteptat să 

cădem ca să ne ridice la o stare superioară, ci din însăși voința Sa mai 

înainte de a întemeia lumea ne-a rânduit a-I fi împreună-viețuitori și părtași 

dumnezeieștii firi,
35

 înzestrându-ne cu darul libertății. Întruparea revelată a 

Mântuitorului dimpreună cu toate faptele și efectele răscumpărării noastre și 

împărtășirea continuă a darurilor Duhului Sfânt revelat la Cincizecime 

reprezintă modul văzut – lucrarea Persoanelor Sfintei Treimi prin energiile 

necreate împărtășite prin Tainele Bisericii oamenilor – de înfăptuire în 

timpul și materia creației, ridicată la o nouă stare de ființare prin harul 

necreat. Comentând porunca Mântuitorului de a moșteni Împărăția 

cerurilor,
36

 părintele Boris Bobrinskoy subliniază că aceasta ar fi fost 

imposibil fără ca planul Bisericii să fi existat dinainte de existența noastră și 

că în același timp numai Sfatul cel din veșnicie al Preasfintei Treimi putea 

împlini zidirea Bisericii.
37

 Înțelegând că țelul credinciosului este 

                         
33

 Liturghier, ed. cit., p. 169: „Hristos în mijlocul nostru, iar cel de-al doilea răspunde: Este 

şi va fi. Şi se sărută unul pe altul pe umeri, încheind cel dintâi: Totdeauna, acum şi pururea 

şi în vecii vecilor. Amin‖. 
34

 JEAN CLAUDE-LARCHET, Biserica Trupul lui Hristos. I: Natura și structura 

Bisericii, trad. cit., ed. cit., p. 9: „Dar această vieţuire şi împreună-petrecere au fost tocmite 

în Sfatul cel din veşnicie al lui Dumnezeu şi pentru ele a fost zidită lumea, așa încât obârșia 

Bisericii, mai veche decât obârşia lumii,
 
se află în cugetarea şi voia veşnică ale lui 

Dumnezeu‖. 
35

 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, EPISTOLE, 24, (Col. PG, vol. 91, col. 609C) 

și Epistole, 43 (Col. PG, vol. 91, col. 640B), trad., introd. și note Pr. Dumitru Stăniloae, în: 

Col. PSB, vol. 81: Scrieri, partea a II-a, Scrieri și epistole hristologice și duhovnicești, Ed. 

IBMBOR, București, 1990, p. 163: „Căci spre aceasta ne-a şi făcut, ca «să ne facem părtaşi 

dumnezeieştii firi» (2 Petru 1, 4) şi ai veşniciei Lui şi să ne arătăm asemenea Lui prin 

îndumnezeirea cea din har, pentru care sunt toată existenţa şi durata celor ce sunt şi 

aducerea la fiinţă şi naşterea celor ce nu sunt‖. 
36

 Matei 25, 34: „Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii 

Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii‖. 
37

 Preot Prof. Dr. BORIS BOBRINSKOY, Taina Bisericii, p. 55: „Domnul Însuşi ne spune: 

moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii (Matei 25, 34). În orice caz, 

în planul lui Dumnezeu despre lume, Biserica este deja prezentă. Două puncte trebuie 
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îndumnezeirea în Biserică putem deduce că numai pregătirea și purtarea de 

grijă a Persoanelor dumnezeiești poate să ne unească dimpreună cu Hristos 

în Trupul Său cel tainic în mod real și deopotrivă mistic prin unirea și 

împărtășirea de Trupul și Sângele Său îndumnezeitor printr-o lucrare unică, 

nedespărțită, neîmpărțită și necreată a Duhului Sfânt ca împlinire continuă a 

bună-voinței lui Dumnezeu-Tatăl.
38

 

 

Concluzii 

Fiind o lucrare a Persoanelor Preasfintei Treimi, Biserica nu este 

limitată ca spațiu și timp de manifestare, întrucât în raport cu omul, timpul 

pentru Dumnezeu este proiectat în creație la un prezent continuu de 

pretutindeni. Biserica fiind Trupul tainic al Domnului nostru Iisus Hristos, 

cel neîmpărțit și nedespărțit prin unire ipostatică în unirea cu firea 

dumnezeiască, dăruiește lucrarea Mântuitorului prin darurile Duhului Sfânt 

tuturor mădularelor Sale și îl fac prezent real și lucrător al îndumnezeirii pe 

Hristos în credincioși prin Euharistie.
39

 De aceea Biserica este permanent 

lucrătoare
40

 întrucât în primul rând Cei ce lucrează îndumnezeitor sunt 

Persoanele dumnezeiești care lucrează neîncetat mântuirea noastră și fiecare 

credincios este chemat să răspundă aceste lucrări sinergic într-o unire 

continuă și permanent desăvârșitoare. Așadar, nu numai că felul comuniunii 

Preasfintei Treimi este modelul suprem al viețuirii persoanelor umane, ci 

Preasfânta Treime își împărtășește viețuirea în comuniunea mădularelor 

Trupului tainic al Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, Biserica devine 

legătura dintre Preasfânta Treime și persoanele umane sădită pe sfatul 

dumnezeiesc și pe energiile necreate care lucrează și întrețin permanent 

legăturile dintre toate mădularele Bisericii și ale credincioșilor cu Preasfânta 

Treime prin Hristos Iisus în Duhul Sfânt,
41

 sfatul treimic fiind în sine modul 
                                                               

subliniate aici: Cea dintâi întemeiere a Bisericii dintru început și Sfatul trinitar ca sfat 

ecclesial‖. 
38

 Arhim. EMILIANOS SIMONOPETRITUl, Sfântul Duh, în: Col. cit., vol. 6, p 143. 
39

 Ieromonah ALEXANDER GOLITZIN, Simeon Noul Teolog: viața, epoca, gândirea – 

studiu, în: SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Discursuri teologice și etice. Scrieri I, 

Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 508: „Limitată de constrângerile experienţei noastre legate de 

spaţiu şi timp, Biserica se află încă în construcţie, dar în sfatul lui Dumnezeu ea este deja 

prezentă. Această prezenţă se face cunoscută în experienţa sfinţilor şi e accesibilă tuturor în 

Euharistie‖. 
40

 Ioan 5, 17: „Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez‖. 
41

 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, § 48, în: Col. 

Filocalia, vol. 3, Ed. IBMBOR, București, 2009], p. 170: „Iar unghiul este Biserica. Căci 

precum unghiul face prin sine legătura dintre două ziduri, la fel Biserica lui Dumnezeu se 

face unirea a două popoare, a celui dintre neamuri şi a celui dintre iudei. Şi această unire 

are ca legătură pe Hristos. Acesta a zidit «turnurile în Ierusalim», adică a înălţat ca nişte 

întărituri, «În locul de unde se vedea pacea», cele dintâi cuvinte (raţiuni) dumnezeieşti şi de 

nedărâmat ale dogmelor despre dumnezeire‖. 
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de manifestare al Preasfintei Treimi. De asemenea, unitatea Preasfintei 

Treimi în ce privește voința și lucrarea se menține în Biserică în ce privește 

lucrarea nedespărțită a Fiului lui Dumnezeu Înomenit de ce a Duhului 

Sfânt.
42

 Totodată, unirea și racordarea în actul sinergic al voinței și lucrării 

omenești la voința și lucrarea dumnezeiască ne arată unitatea de voință și 

lucrare a Preasfintei ca fiind singurul numitor comun și act identic cu sfatul 

cel din veci al Preasfintei Treimi. Aceasta arată în același timp că ceea ce 

Dumnezeu voiește, aceea și înfăptuiește. Nu numai că există o 

corespondență logică și determinantă între voință și lucrare, ci ele se 

identifică în manifestarea lucrării energiilor necreate asupra energiilor create 

ale lumii, și în mod special în Trupul tainic al Domnului nostru Iisus 

Hristos. Astfel, Biserica este în realitate Împărăția lui Dumnezeu în potență, 

locul și timpul propice manifestării energiilor necreate în conlucrare cu 

energiile create ale omului concentrate în slujirea sfințitoare, liturghisitoare 

și mărturisitoare a tuturor mădularelor Trupului tainic al Domnului care se 

desăvârșesc printr-un urcuș duhovnicesc ce se hrănește și se contopește în 

unitate de lucrare cu voința dumnezeiască de îndumnezeire a lor încă din 

sfatul cel de veci al Preasfintei Treimi și ne înglobează în viața veșnică a 

Împărăției lui Dumnezeu.
43

 Așadar, lucrarea unitară și indisolubilă a voinței 

dumnezeiești coincide cu sfatul cel din veci rânduit pentru mântuirea noastră 

prin asemănarea chipului dumnezeiesc însămânțat în noi de la creație prin 

desăvârșirea noastră ca fii adoptați ai Tatălui ceresc.
44

 Această filiație ce 

împlinește sfatul cel din veșnicie al Preasfintei Treimi își găsește finalitatea 

în sfințirea și unitatea tuturor mădularelor Trupului tainic al Domnului 

nostru Iisus Hristos pnevmatizat.
45

 Așadar, numai sfatul cel din veșnicie al 

Preasfintei Treimi nesupus unei căderi sau limitelor creatului putea avea 

continuitatea și înfăptuirea lucrării dumnezeiești ce poartă pecetea proprie 
                         
42

 Preotul Profesor DUMITRU STĂNILOAE, TDO, vol. 1, p. 203: „Duhul Sfânt trebuie 

socotit totdeauna ca Duhul lui Hristos, deci nu trebuie văzut în niciun fel despărțit de 

Hristos. E falsă imaginea unui Hristos în cer și a Duhului Sfânt în Biserică, pentru că nu ia 

în serios unitatea Persoanelor treimice‖. 
43

 GEORGIOS I. MANTZARIDIS, Time and Man,  trad. din limba greacă în engleză de 

Julian Vulliamy, Ed. St. Tikhon Seminary, South Canaan, 1996, p. 55. De altfel, pe acest 

subiect al Bisericii și al timpului, recomandăm întreg capitolul 5 al cărții, în: IBIDEM, cap. 

5: Church and time, pp. 51-59.  
44

 Preotul Profesor DUMITRU STĂNILOAE, TDO, vol. 1, p. 203: „Unirea indisolubilă 

între prezența și lucrarea Duhului și a Fiului în noi este că lucrarea Duhului constă în a ne 

face tot mai mult după chipul Fiului, adică fii adoptivi ai Tatălui‖. 
45

 Ioan 17, 21: „Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul. Precum M-ai 

trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine 

Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru 

cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru 

Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai 

trimis‖. 
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prin chipul dumnezeiesc treimic sădit în om actualizat spre asemănare 

printr-o interiorizare hristică și o exteriorizare unitară pnevmatică în 

sfințenia Bisericii ca lucrare nedespărțită a Duhului Sfânt de cea Fiului și de 

cea a bunăvoinței Tatălui ceresc. Astfel, lucrarea dumnezeiască de la Tatăl 

prin Fiul în Duhul Sfânt reprezintă modul împlinirii și desăvârșirii sfatului 

celui din veșnicie al lui Dumnezeu asupra îndumnezeirii omului ca proces 

de vindecare și sfințire în unitatea pnevmatică Bisericii, întrucât raportat la 

creație, voința divină coincide unitar cu lucrarea dumnezeiască într-un 

prezent continuu.  

Obârșia dumnezeiască a Bisericii își are rădăcina în însăși izvorul și 

întemeierea ei, Sfatul cel din veci al Preasfintei Treimi, ce a creat dintru 

nimic întru început lumea, iar Biserica devine – prin energiile necreate 

revelate și împărtășite ipostatic de către Dumnezeu Tatăl prin Hristos în 

Cincizecimea continuă a Duhului Sfânt – desăvârșirea și încununarea 

lucrării creatoare a lui Dumnezeu în timp și peste timp, întrucât El 

transcende începutul și sfârșitul timpului creației, dar rămâne în Biserică 

veșnic, mai exact ridică Biserica la o nouă ființare veșnică de-a dreapta lui 

Dumnezeu Tatăl,
46

 a Împărăției lui Dumnezeu ce va să vină. 
 

Abstract: The Divine Source of the Church 

The divine origin of the Church has its roots in its very source and 

foundation, the eternal Council of the Most Holy Trinity, which created the 

world from nothing in the beginning. The Church becomes – through the 

uncreated energies revealed and shared hypostatically by God the Father 

through Christ in continuous Pentecost of the Holy Spirit – the perfection 

and crowning of God’s creative work in time and over time, as He 

transcends the beginning and end of the time of creation. He remains in the 

Church forever, more precisely raises the Church to a new eternal being at 

the right hand of God the Father, of the Kingdom of God which will come. 

                         
46

 Rânduiala care se face la punerea temeliei bisericii și la înfigerea crucii, în: Molitfelnic, 

Ed. EIBMBOR, București, 2013, p. 632: „Şi Tu, Cel ce eşti Alfa şi Omega, începutul şi 

sfârşitul, Care dintru început ai plăsmuit totul, fii începutul, creşterea şi săvârşirea acestei 

lucrări‖. 
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Introducere  

În societatea contemporană, viața și moartea, cele două teme intens 

dezbătute încă din Antichitate, sunt abordate într-o manieră aparte și printr-o 

raportare distinctă, în/prin care divizarea și subiectivitatea se adâncesc 

permanent, descoperindu-se astfel o nouă direcție și o altă identitate – 

specifice unei societăți bimorale.
2
 Schimbarea de paradigmă care privește 

cele două subiecte nu a fost remarcată și dezbătută doar în domeniul 

Teologiei, ci și în cel al Filosofiei și al Bioeticii și, mai ales, în viața noastră 

de zi cu zi, în dilemele și în problemele cotidiene cu care ne confruntăm.   

Raportarea omului contemporan la problemele concrete ale vieții 

reprezintă un subiect de actualitate, o temă la care trebuie să reflectăm mai 

mult și o zonă în care să acționăm cu mai mult discernământ și cu mai multă 

prudență, având în vedere intervențiile omului din ultimele decenii atât în 

viața sa, cât și în murirea/moartea sa (unele dintre ele cu efecte pe termen 

lung, cu un impact puternic și cu urmări dezastruoase). Așa cum de multe 

ori s-a semnalat, dezvoltarea anumitor domenii (precum tehnologia, 

ingineria genetică etc.) și rezultatele încurajatoare din aceste domenii
3
 îl 
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influențează pe omul contemporan să (se în)creadă într-o nemurire 

pământească și într-o tinerețe veșnică,
4
 în care bunăstarea materială și 

medicală sunt țintele luptei sale pentru viitorul și societatea la care visează 

(în care moartea fizică, boala, durerea, suferința și bătrânețea vor fi eradicate 

sau cel puțin întârziate).
5
 Deloc întâmplător, găsim în SUA un Institut al 

Nemuririi ce dorește să cucerească moartea, prin strategii biomedicale, 

nanotehnologie și conservarea criobiologică.
6
 Este firesc ca omul să (se 

în)creadă în nemurire, deoarece viața veșnică nu este o temă de consolare 

din Filosofie sau din Teologie, ci o realitate și un dar din iubire al lui 

Dumnezeu pentru om (Ioan 3, 16). Dar, homo hedonicus (omul aflat 

permanent în căutarea plăcerii) nu mai lucrează și nu mai crede în nemurirea 

totală a existenței, în nemurirea ca mod de ființare și comuniune alături de 

Dumnezeu, ca întâlnire a omului cu El, cu „mântuirea și cu ispășirea‖,
7
 ci el 

luptă și crede (pentru)/într-o eternitate aici, pe pământ. Mai mult, el vede 

acest mod de ființare alături de Dumnezeu, veșnicia cea adevărată, ca pe o 

„ușă a nimicului‖
8
 sau ca pe o „dizolvare în nimic‖.

9
 În momentul în care 

sunt eradicate așteptările sale, iar nu „elementele de maximă tulburare‖,
10

 

apar și soluțiile radicale – revendicarea dreptului de a fi stăpânul trupului, 

autorul destinului.
11

 Intervențiile din viața pacientului se mută în cele 

specifice procesului de moarte. 
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O astfel de soluție radicală este și moartea asistată, cu subtipurile 

sale de acțiuni specifice (eutanasia, suicidul asistat medical sau suicidul 

asistat). Moartea asistată s-a referit, în mod tradițional, la asistarea și la 

îngrijirea autentică a muribundului în procesul muririi.
12

 Este vorba despre 

îngrijirea medicală pe care medicul i-o oferea pacientului, de îngrijirea 

duhovnicească asigurată de preotul lui, și mai ales de îngrijirea iubitoare 

venită din partea familiei. În prezent, îngrijirea pentru menținerea și 

prelungirea vieții s-a transformat într-un act care privește grăbirea deliberată 

a morții, proces de metamorfozare (din stare sau modalitate de a muri în 

intervenție directă în procesul muririi) tot mai des întâlnit.
13

  

În societatea lui homo hedonicus, moartea cu demnitate, moartea 

bună și moartea din compasiune au primit un înțeles laic, total opus de cel 

originar, ceea ce a permis ca printr-un proces de eufemizare să fie ascunse 

actele, realitățile și consecințele pe care le presupune, cu adevărat, eutanasia, 

deoarece aceste „eufemisme periculoase ascund realitatea a ceea ce este în 

discuție în aceste cazuri, care nu este tocmai murirea, moartea, ci, mai 

degrabă, uciderea intenționată [...] realitatea că toate persoanele sunt egale 

în demnitatea fundamentală și că această valoare de bază rămâne 

neschimbată și la sfârșitul vieții și în mijlocul suferinței. Răspunsul etic 

adecvat la problemele umane, cum ar fi suferința, este, dacă este posibilă 

eliminarea problemei, și nu eliminarea omului. Răspunsul legal, din punct 

de vedere etic, este de a acorda tuturor persoanelor, pe deplin și în mod egal, 

protecția fundamentală a legii împotriva uciderii intenționate‖.
14

 

 

Stimulentele interne din cadrul procesului de moarte asistată  

Moartea asistată și eutanasia sunt specifice unui anumit tip de 

mentalitate, dintr-un anumit tip de societate. Stimulentele interne sunt 

caracteristicile statului, societății, culturii și mentalității pro eutanasie pe 

baza cărora moartea asistată pătrunde și se instalează confortabil într-un 

anumit loc, apoi se extinde și în alte state. Principalele specificități sunt: 
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1. Statul ce permite și încurajează relativismul moral
15

 sau 

moralitatea subiectivistă
16

 dezincriminează cu ușurință acte sau practici 

controversate sub masca unor recunoașteri de pseudo-drepturi și a unor 

reinterpretări de concepte și de noțiuni (autonomie, demnitate etc.).
17

 Un stat 

ce se conduce după valorile moralei și ale democrației tradiționale nu ar 

trebui să permită, să recunoască sau să legalizeze acte ce pun viața 

cetățenilor în pericol sau care sunt menite să grăbească moartea acestora. Cu 

atât mai puțin să le promoveze ca drepturi. Uciderea recunoscută prin lege 

sau moartea asistată nu trebuie să se regăsească într-un stat ce urmărește, 

prin acțiunile și legile sale, să asigure și să actualizeze bunăstarea materială, 

medicală și duhovnicească a cetățenilor săi, dat fiind că bunăstarea și viața 

virtuoasă a cetățenilor trebuie să fie în rândul preocupărilor principale ale 

unui stat, guvern sau parlament angajat din punct de vedere etico-moral și 

socio-cultural: „Sfânta Scriptură invocă forța la care puterea de Stat poate 

recurge pentru restrângerea răului și sprijinirea binelui, care vede sensul 

moral al existenței Statului [...] să clădească viața poporului pe principiile 

binelui și dreptății, îngrijindu-se atât de bunăstarea materială, cât și de cea 

spirituală a societății‖.
18

 

Caracterul și consecințele morale sau imorale ale propunerilor venite 

prin politicile și măsurile statului au un impact asupra tuturor cetățenilor, nu 

doar a unei minorități care solicită un pseudo-drept la moarte. Vocea 

minorităților trebuie ascultată întotdeauna, dar, ca și în cazul majorității, 

propunerile care privesc intervențiile directe în procesul muririi nu pot fi 

demne de luat în seamă, deoarece eutanasia este un act împotriva vieții și a 

omului. În acest sens, bioeticianul John Keown se întreabă dacă „ar fi corect 

să-i punem în pericol pe numeroșii membri vulnerabili ai societății [...] doar 

pentru a satisface dorința unei minorități firave de a-și controla momentul 

morții?‖.
19

   

Așadar, limitarea sau interzicerea, respingerea sau nesusținerea (nu 

dezincriminarea și promovarea, legalizarea și permisiunea) acțiunilor de 
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intruziune în viața și în moartea propriilor cetățeni trebuie să fie o direcție 

sănătoasă a statului ce își revendică rădăcinile dintr-o moralitate creștină și 

își fixează ca obiectiv binele vieții cetățenilor, iar nu derapajul sau 

relativismul moral. În caz contrar, vorbim de o ciocnire și o tensiune a 

autonomiilor (autonomia pacientului care solicită moartea asistată și invocă 

un pseudo-drept în acest sens și autonomia farmaciștilor,
20

 a medicilor
21

 și a 

unităților medicale
22

 care sunt obligate să pună la dispoziție instrumentele 

necesare și să materializeze procedura de moarte asistată, în ciuda faptului 

că acești trei actori, uneori, refuză acest act, pe care îl consideră imoral, 

contrar credinței, sistemului axiologic și misiunii profesiei și a instituției pe 

care o reprezintă). 

2. Cea de-a doua caracteristică este cea a societății în care tipuri de 

moarte asistată sunt legalizate. Mișcarea de moarte asistată a găsit o 

societate a părtășiei celui care ucide și a celui care urmează să fie ucis, 

dispusă să apere, pe lângă dreptul inalienabil la viață, un pseudo-drept la 

moarte.
23

 Este o societate în care cultura seculară dominantă după 

Dumnezeu, denumită în acest fel de bioeticianul Tristram Engelhardt, 

schimbă abordarea, raportarea și tipul de îngrijire de la finalul vieții, 

deoarece cultura nu mai are la bază „perspectiva vegherii lui Dumnezeu, 

standardul moral sau perspectiva moralei canonice […] ci o perspectivă 

metanormativă ce relochează normele morale tradiționale [...] ce invită la 

demoralizarea și deflația moralității tradiționale‖.
24

  

Această nouă abordare a permis o absolutizare a ideilor legate de o 

prezumată calitate a vieții și a vieții care nu mai merită trăită. Pentru homo 

hedonicus, odată ce țintele sale (autocontrol, frumusețe și tinerețe) nu mai 

pot fi atinse, vindecarea nu mai este posibilă, prognosticul medical este 
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nefavorabil și, mai ales, durerea severă persistă și ocupă locul lăsat liber de 

plăcerea simțuală, el decide să-și încheie viața pe care o consideră a fi lipsită 

de calitate, de valoare și de demnitate.
25

 Însă, cunoaștem faptul că în om este 

sădit chipul lui Dumnezeu, ceea ce apără viața de violabilitate și de orice ar 

presupune afectarea demnității sau a valorii sale intrinseci și inepuizabile.
26

 

Calitatea, valoarea și demnitatea omului sunt bunuri fundamentale care nu 

se consumă nici în fața bolii și a suferinței, nici în fața morții; viața rămâne 

pururea de calitate, demnitatea nu se pierde, nici valoarea nu scade: „Dacă 

viața umană are demnitate ca viață umană, ea nu poate fi pierdută, deoarece 

moartea o duce la capăt, chiar dacă poate fi într-un mod neplăcut. [...] 

Ființele umane din lagărele de concentrare nu și-au pierdut valoarea umană 

și demnitatea umană prin tortură, umilire și degradare. Eutanasia nu conferă 

demnitate procesului de moarte; ci doar creează iluzia demnității pentru cei 

care, în mod greșit, cred că o pierdere a controlului nu trebuie 

experimentată‖.
27

 

3. A treia caracteristică, cea a mentalității pro eutanasie, o putem 

regăsi cu ușurință în concepția despre viață și moarte a lui homo hedonicus, 

omul contemporan care s-a dezis, prin viața și prin faptele sale, de tradiția 

moral-religioasă identitară.
28

 Homo hedonicus este dispus să renunțe la 

această tradiție, și astfel, să hotărască atitudinea și comportamentul său atât 

față de propria viață, cât și față de propria moarte. Mai exact, el își așază 

propriile fapte sub o morală antropocentristă laică, cu o autoritate centrată 

pe sine (principiu normativ, judecător și individ suveran), iar nu pe 

Dumnezeu sau pe normele morale tradiționale,
29

 tocmai pentru a-și satisface 
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nevoia unei autonomii pure, ieșită de sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 

și a unui libertinaj, străin libertății autentice. 

4. Autonomia (lege proprie, a sinelui) personală totală este așezată 

de către homo libertar (omul care dorește să-și exercite, în mod neîngrădit și 

absolut, libertatea) în centrul tuturor revendicărilor sale, ceea ce conduce la 

un conflict permanent al autonomiei cu tot ceea ce este legat de teonomie 

(Legea lui Dumnezeu), de heteronomie (lege străină, alogenă),
30

 de cultură, 

de tradiție etc.
31

 Pe baza acestei concepții utilitariste, el solicită dreptul la 

autodeterminare în toate acțiunile care privesc propria viață, inclusiv în cele 

care privesc procesul morții și moartea, respingând autoritatea infailibilă 

(Dumnezeu), autoritatea morală tradițională, calitatea de membru al unei 

comunități și orice ajutor sau intervenție din exterior, pe care le socotește 

presiuni sau interferări în modul său propriu de a-și conduce viața și de a-și 

stabili finalul acesteia.
32

  

În rândul revendicărilor sale se regăsește și dreptul la moarte, homo 

libertar invocând faptul că decizia sa deliberată reflectă dorința sa autentică, 

autonomă și voluntară. Se poate socoti autentică și autonomă o decizie a 

unei persoane care suferă de o boală gravă, de cancer în fază terminală sau 

de demență, fie aceasta chiar și în stadiul incipient? Nicidecum.
33

 Despre ce 

fel de autonomie putem discuta în cazul nou-născuților uciși pe baza 

Protocolului de la Groningen?
34

 Din moment ce homo libertar consideră 

campaniile statului împotriva violenței domestice sau a consumului de 
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narcotice – acțiuni ce interferează cu autonomia personală
35

 – oare, cum 

socotește depresia și consecințele bolii grave? 

5. Între cultura seculară dominantă și mentalitatea lui homo 

hedonicus și între statul dispus să sacrifice viețile cetățenilor și revendicările 

autonomiei totale în abordarea problemelor concrete ale vieții și ale morții, 

se regăsește și o altă caracteristică, și anume, un anumit tip de 

comportament specific unei culturi locale. Acesta se regăsește deopotrivă în 

comunitățile în care secularizarea a pătruns în multe domenii și aspecte ale 

vieții și în comunitățile în care Religia, mersul la Biserică și credința în 

Dumnezeu sunt aspecte importante din viața cotidiană a membrilor 

comunității. De exemplu, este cunoscut faptul că: 

 (5.a) în Belgia, valorile umaniste sunt intens promovate în 

domeniile specifice educației, și, totodată, că există o personalitate specifică 

– binnenvetter – a unor cetățeni din Flandra cu o predispoziție spre depresie 

și introvertire, pe seama căreia se pun și numeroasele cazuri de suicid din 

acea zonă.
36

    

 (5.b) în Olanda, de-a lungul istoriei, acest stat a reprezentat o casă 

pentru foarte multe persoane, de diferite naționalități și confesiuni 

religioase, ceea ce a condus la dezvoltarea unui tip de liberalism specific, pe 

seama căruia este pusă și susținerea față de eutanasie.
37

  

 (5.c) în Statele Unite ale Americii, se remarcă un tip de 

comportament al persoanelor care au trăit cu depresii severe de-a lungul 

vieții și pentru care încheierea vieții, într-un mod controlat, este momentul 

cel mai important.
38
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Stimulentele externe din cadrul procesului de moarte asistată  

Specificitatea statului, a societății, a mentalității și a culturii în care 

moartea asistată este acceptată și promovată primește atenție și susținere, 

atât din interior, cât și din exterior, prin anumite stimulente. În statele în care 

eutanasia a fost dezincriminată, au fost identificate anumite activități menite 

să stimuleze sau să ușureze procesul de legalizare. Acestea urmăresc să-i 

obișnuiască pe cetățeni cu eutanasia, să o accepte și chiar să o promoveze, 

iar pe politicieni și pe legiuitori să-i convingă să dezincrimineze practicile 

de accelerare a morții sau recunoașterea unui pseudo-drept la moarte. Dintre 

aceste stimulente putem nominaliza: 

1. influența societăților right to die (dreptul de a muri) în 

promovarea ideii de drept la moarte, moarte cu demnitate sau moarte din 

milă. Un astfel de exemplu este asociația Dignitas, al cărei rol important s-a 

observat în perioada de dinaintea legalizării suicidului asistat în Elveția și, 

mai ales, în perioada post-legalizare, când persoanele interesate sunt asistate 

în sinucidere în cadrul acestei organizații.
39

 În acest context, trebuie să 

amintim faptul că de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la sfârșitului 

regimului nazist, societățile eugenice sau eugeniștii care propuneau practici 

de purificare socială au constituit atât în mediul academic, cât și în cel 

politic, un pilon pentru susținerea programelor eugenice din timpul 

nazismului.
40

 

2. invocarea sondajelor de opinie simpliste și a referendumurilor, 

fără o informare corectă și detaliată a ceea ce presupune cu exactitate 

eutanasia: condiții, consecințe, abuzuri, existența alternativei viabile prin 

îngrijirea paliativă etc. Acestea constituie un mijloc important de 

popularizare a temei și de obișnuire a cetățenilor cu ideea de moarte asistată 

ca moarte bună, ca practică medicală standard și ca drept recunoscut de 

stat prin lege.
41
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3. mediatizarea și promovarea cazurilor unor pacienți aflați în faza 

terminală a unei boli incurabile, pentru a induce sentimentul de milă și de 

susținere.
42

 Acest stimulent a fost folosit inclusiv de autoritățile naziste 

înainte de demararea programului de eutanasie clandestină prin care au fost 

ucise între 200.000 și 300.000 de persoane.
43

 Părinții care își ucideau copiii 

cu dizabilități grave erau exonerați, iar cazurile în care aceștia solicitau 

ajutorul medicului pentru a încheia viața propriilor copii cu afecțiuni fizice 

sau psihice grave erau prezentate spre aprobare lui Hitler, pentru ca mai 

apoi, aceste cazuri să fie mediatizate ca acte de sacrificiu în numele rasei 

ariene și a bunăstării națiunii.
44

 

4. promovarea articolelor din presă ce descriu în termeni laudativi 

cazurile unor persoane care au fost eutanasiate,
45

 a documentarelor sau 

filmelor ce prezintă lupta unor persoane pentru recunoașterea dreptului la 

moarte, fie din perspectiva celui aflat pe patul de moarte, fie a voluntarului 

din cadrul organizațiilor right to die. Și acest stimulent este specific 

eutanasiei naziste, știut fiind faptul că pentru a obișnui cetățenii germani cu 

ideile de purificare rasială și socială, cu acțiunile criminale, autoritățile 

naziste au apelat la cinematografie, fiind produse o serie de filme despre 

beneficiile sterilizării și ale eutanasiei.
46

 

5. mediatizarea unor cărți în care sunt descrise modalități de 

încheiere a vieții. Cel mai elocvent exemplu este lucrarea lui Derek 

Humphry – Final Exit.
47

 În urma popularizării practicilor suicidare descrise 

în aceste manuale de sinucidere sau în mass-media s-a înregistrat un număr 

crescut de cazuri de suicid, fiind cunoscut procesul imitativ și contagios al 

sinuciderii mediatizate și romanțate, proces ce se regăsește și în cazul morții 

asistate.
48
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6. comercializarea, mercantilizarea și instituționalizarea sfârșitului 

vieții. Auzim tot mai frecvent afirmația „sistemul medical este în colaps‖, 

fie din pricina lipsei resurselor materiale sau a infrastructurii medicale, fie 

din pricina lipsei de personal medical. Aceasta este realitatea ce ne afectează 

pe noi toți. Însă, există și o abordare economistă în care, pe baza balanței 

cost-beneficiu și pe cea a tratamentelor superioare cu prognostic favorabil și 

a celor inferioare fără beneficii mulțumitoare,
49

 se decide moartea 

pacientului, când firmele de asigurări de sănătate hotărăsc că viața unei 

persoane nu mai merită trăită, propunând eliberarea unui rețete pentru 

achiziționarea substanțelor letale.
50

 

Tema morții și moartea sunt părăsite între zidurile spitalelor și ale 

capelelor: „moartea și murirea, odată părți din țesătura vieții de zi cu zi, sunt 

acum limitate în mare măsură la instituții și devin mult mai puțin cunoscute 

de mulți dintre noi‖.
51

 Omul este lăsat să moară pe un pat de spital, singur, 

sau doar în prezența personalului medical, iar familia, cea care, vreme de 

secole, a fost prezența de netăgăduit în preajma muribundului, se detașează 

de pacientul aflat pe patul de moarte.
52

 Apoi, pregătirea trupului pentru 

funeralii intră în atribuțiile firmelor de pompe funebre.
53

 Tema morții, a 

durerii și a suferinței este ascunsă în societatea celor tineri, sănătoși și 

fericiți,
54

 iar murirea și moartea intră în atribuțiile unor instituții și a unor 

persoane angajate și plătite pentru gestionarea lor.
55

 De aceea, s-a propus un 

nou tratat al ars moriendi „care nu are nevoie să combată, până la sfârșit, 

moartea; deoarece știe că persoana care se află pe patul de moarte este în 

mâinile lui Dumnezeu, chiar dacă procesul morții, categoric, poate fi greu și 

crud‖,
56

 dar prin care omul contemporan să se refamiliarizeze cu moartea, 
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cu pregătirea pentru moarte și cu muribunzii. Pe scurt, moartea devine un 

tabu în societatea în care nimeni nu moare, ci trece în neființă.
57

 

 

Perspectiva creștină în fața provocărilor relativismului moral 

În contextul actual, perspectiva creștină asupra vieții și a morții se 

află într-un amplu proces de discreditare, izolare și înlocuire. Sunt multe 

domeniile din care Teologia este fie respinsă, fie limitată la un discurs 

asumat în nume personal. Se invocă de fiecare dată atitudinea conservatoare 

a Bisericii față de anumite teme și practici din societatea contemporană. Este 

acuzată de faptul că abordarea sa este învechită sau în neconcordanță cu 

timpurile sau că instituția nu este dispusă să se înnoiască și să se deschidă. 

Acest proces de marginalizare a Teologiei din domeniul Bioeticii a fost 

declanșat odată cu renegarea prezenței religioase ca „narațiune standard a 

genezei Bioeticii‖, consideră Therese Lysaught, profesoară la Institute of 

Pastoral Studies, Loyola University Chicago, deoarece: „Cele mai vechi 

origini au fost printre teologi, dar discursul teologic teoretic a fost rapid 

înlocuit de discursul mai avansat al Filosofiei‖.
58

 Însă, o abordare mai nouă 

și un discurs mai avansat nu presupun, întotdeauna și în mod automat, și un 

rezultat mai bun sau mai potrivit, pentru că noi „trebuie să cerem din partea 

Religiei exact ceea ce Filosofia nu poate oferi: un sens pentru viață, pentru 

suferință și pentru moarte‖.
59

 

Prin această abordare superioară, izolaționistă și protecționistă, se 

neglijează faptul că pe baza valorilor creștine s-au constituit și dezvoltat 

două societăți admirabile: cea europeană și cea americană, iar anumite 

coduri de legi și constituții, coduri de etică și deontologie au la bază 

doctrinele și învățăturile creștine.
60

 În ciuda contestărilor și a multiplelor 

încercări de izolare și denigrare, implicarea Bisericii și a teologilor în 

aspectele ce privesc problemele concrete ale vieții omului este o misiune ce 

trebuie susținută în contextul în care se înmulțesc acțiunile prin care viața 

omului este sacrificată și, mai ales, pentru că „Biserica poate arăta locul 

sănătății trupești în orizontul bazat pe învățătura revelată despre sensul 

vieții. Această învățătură este necesară pentru că lumea noastră este în mod 
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fundamental nesigură cu privire la scopul sau la sensul vieții ‒ o 

incertitudine ce apare, deoarece știința, pe care o acceptăm drept forma de 

cunoaștere cu cea mai înaltă autoritate, nu ne spune nimic despre ceea ce 

este bine‖.
61

 

Pentru creștini, temele precum avortul și eutanasia nu au o 

reprezentativitate mare în rândul dilemelor lor.
62

 Numeroase studii confirmă 

faptul că persoanele religioase, în special cele conservatoare, respectă 

normele morale din Biserică, fapt pentru care, acestea resping suicidul sau 

tipurile de moarte asistată, această responsabilizare venind atât din faptul că 

pentru credincioșii pioși normele moral-religioase constituie reperul moral 

legat de modul în care aceștia își trăiesc propria viață, cât și din felul în care 

se raportează și își tratează propria viață și relația cu semenii.
63

 Viața este un 

dar de la Dumnezeu, omul este purtătorul și iconomul acestui dar, iar nu 

proprietarul sau stăpânul acestuia. Dăruirea și purtarea darului presupun o 

serie de responsabilități, pe care creștinul le urmărește pentru a le îndeplini 

de-a lungul vieții, deoarece mântuirea sa depinde de ceea ce „face cu darul 

vieții‖, de „felul cum tratează acest dar‖ și de „atitudinea pe care a avut-o 

față de acest dar în viața sa‖.
64

 

Moartea biologică/fizică nu este echivalentă nici cu finalul vieții sau 

al existenței, nici cu moartea ontologică sau cu anihilarea, ci „moartea este 

împlinirea vieţii şi nu sfârşitul, deoarece omului i se dă posibilitatea de a 

trece la un alt mod de fiinţare‖.
65

 Viața se continuă dincolo de moartea 

biologică, de această dată, ca viață desăvârșită în prezența și iubirea lui 

Hristos, Cel pe Care credincioșii L-au urmat și L-au slujit de-a lungul vieții 

pământești și pe care Îl întâlnesc după o viață pusă în slujba și sub Crucea 

Lui ca „moarte de bunăvoie‖,
66

 întocmai învățăturilor Sale (Luca 9, 23-24; 

Ioan 11, 25-26, II Corinteni 4, 10-11, Romani 6, 1-11). Este momentul 

împlinirii vieții pământești care se transformă într-un timp al veșniciei, al 

împlinirii și al desăvârșirii. De aceea, omul credincios nu se teme și nu se 

înfricoșează de procesul muririi și de moarte; el a tânjit întreaga viață pentru 
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întâlnirea cu Dumnezeu și cu odihna,
67

 care are loc după moartea biologică, 

întâlnire pe care nu o poate întârzia sau rata odată cu intervențiile în zonele 

care țin și aparțin exclusiv de Creatorul și Stăpânitorul vieții și al morții.  

La polul opus, homo hedonicus caută, cu orice costuri și sub orice 

formă, să-și îmbunătățească și să-și prelungească șederea pământească, să-și 

maximizeze plăcerea și capriciile trupului în/din această viață fizică, 

deoarece, așa cum semnalam în introducere, el nu crede într-o viață de 

dincolo, mai mult, el nu crede nici în mântuire, nici în judecată sau în 

ispășire.
68

 Grija pentru suflet și lucrarea pentru viața veșnică îi sunt străine 

și înstrăinătoare lui homo hedonicus și modului său de viață, deoarece 

acestea îl indispun și îl distrag din goana sa după plăcerea simțuală și 

fericirea imediată și perpetuă, îi creează stări neconforme stilului și modului 

său de viață din societatea bunăstării.
69

 De aceea, și finalul vieții 

pământești, atunci când nu mai poate fi prelungit sau atunci când îi 

afectează stilul de viață hedonist, este pentru el un timp care trebuie redus, 

un moment ce nu trebuie conștientizat sau identificat cu o ultimă șansă spre 

mântuire și un act care trebuie grăbit. 

Din aceste considerente, revenirea la etica teocentrică sau 

hristocentrică trebuie să fie primatul către care să se îndrepte omul 

contemporan și căruia să îi acorde statutul de preocupare vitală și 

permanentă, constata eticianul James Gustafson, deoarece omul, măsura 

tuturor lucrurilor, a devenit centrul și direcția tuturor lucrurilor, fapt pentru 

care, toate au intrat în posesia sa, au fost puse în serviciul lui și spre uzanța 

lor după bunul său plac, chiar și guvernarea lui Dumnezeu a fost 

redirecționată și axată spre/pe interesele, beneficiile și capriciile omului, 

ceea ce nu reflectă decât o religie a antropocentrismului, hedonismului și 

utilitarismului.
70

  

Etica hristocentrică are la bază viața și învățăturile Mântuitorului 

Iisus Hristos, voia și poruncile lui Dumnezeu, toate cele care trebuie urmate 

nu spre o prezumată voie egoistă a lui Dumnezeu sau spre o impunere a legii 

din afară, ci spre direcția care duce la împlinirea și la desăvârșirea omului 

„teonomia nu implică nicio impunere din afară. [...] Ideea de teonomie nu 

este împotriva omului, ci ea îndrumă umanismul indefinit «încotro să», într-o 
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direcție care depășește orice scop uman particular‖.
71

 Aceasta este o etică ce 

promovează un angajament pentru viață, în care omul este ferit de acțiunile 

dăunătoare și este condus către sensurile cele mai profunde ale vieții și către 

scopul ultim „a voi ceea ce voiește Dumnezeu pentru noi înseamnă a ne voi 

pe noi înșine, a voii conform firii noastre, a voi întărirea firii noastre în 

vederea eternității ei fericite în Dumnezeu‖,
72

 către desăvârșirea și sfințirea 

sa: „Căci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră‖ (I Tesaloniceni 

4, 3). Pornind de la viața și de la faptele Mântuitorului, atât cel care își 

însușește valorile unui comportament etic creștin, cât și cel care acționează 

sau cel care asupra căruia se acționează nu pot fi supuși greșelii, abuzului 

sau acțiunilor riscante, pentru că reperul hristologic este singurul care-l 

eliberează și-l apără pe om de antropocentrism, egocentrism și 

individualism, acesta este reperul aflat în legătură vie, permanentă și 

perfectă cu voia și harul lui Dumnezeu.
73

 

Valorile eticii hristocentrice trebuie să se regăsească în deciziile 

pacientului, în acțiunile personalului medical care îl îngrijește pe cel bolnav 

și în grija familiei pacientului. Numai în acest fel și datorită unui 

angajament etic responsabil: 

(a) deciziile pacientului vor fi în acord cu învățătura Bisericii, cu 

normele morale și cu poruncile divine. Astfel, pacientul aflat pe patul de 

moarte nu va mai căuta un mod rapid și nedureros de a-și încheia propria 

viață, ci va folosi timpul rămas pentru rugăciune și pocăință, va căuta să 

fructifice în mod ziditor timpul rămas ca un timp în care, prin nădejdea în 

Dumnezeu, își poate afla mântuirea.
74

 Timpul dinaintea morții este un timp 

prețios datorită faptului că este limitat, acesta nu mai poate fi extins, iar 

abordarea vieții este una lăuntrică, autentică și definitivă pentru viața ce se 

continuă într-un alt mod de ființare. 

(b) personalul medical își va dedica toată priceperea și experiența 

pentru a-l însănătoși pe pacient, iar când sănătatea nu va mai putea fi 

restabilită, îi va ameliora durerea pentru a ușura despărțirea temporară a 

trupului de suflet și nu va interveni în procesul muririi prin acte menite să 

accelereze moartea. Numai văzându-L pe Hristos în fiecare pacient, așa cum 
                         
71
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trebuie să-L vedem în fiecare semen de-al nostru, bolnav sau sănătos, vom 

înțelege și vom aborda viața așa cum ar trebui să o percepem și să o 

respectăm, ca dar al lui Dumnezeu.
75

 

(c) familia pacientului îi va fi alături muribundului în momentele 

grele din cadrul procesului despărțirii temporare a sufletului de trup. 

Membrii familiei îl vor îngriji pe muribund,  se vor ruga pentru săvârșirea 

creștinească în pace a acestuia, iar preotul se va asigura de pregătirea 

credinciosului pentru întâlnirea cu Hristos, prin mărturisirea păcatelor și 

primirea Sfintei Împărtășanii.  

Refundamentarea comportamentului și a vieților noastre pe baza 

valorilor eticii hristocentrice este o revenire firească, aceasta nu este nici o 

abordare nouă asupra vieții și a morții, nici una învechită, ci starea firească a 

omului angajat și preocupat, în mod activ și ziditor, în cadrul procesului 

nesfârșit de asemănare cu Dumnezeu. 

 

Concluzii 

Divizarea societății contemporane apare ca o temă importantă în 

zilele noastre. Simțim mai mult decât oricând o poziționare a celor două 

tabere: pro și contra. Este firesc și, de cele mai multe ori, benefic ca omul să 

aibă opinii diferite și să intervină prin critici constructive pe teme care 

privesc viața politică, economică sau culturală. Însă, nu trebuie să existe 

același criteriu și propuneri (în sensul tranzacțiilor și al negocierilor) atunci 

când discutăm despre viața omului; aceasta trebuie apărată de orice intenție 

sau intervenție deliberată ce o supune riscului morții, ce accelerează finalul 

ei în mod voit. Este anormal și periculos să se intervină, prin acte specifice 

morții asistate, în viața și în moartea omului.   

Relativismul moral, indiferentismul fată de tradiție și spiritul 

utilitarist în care se abordează problemele concrete ale vieții depășesc 

dialogul stereotipal, ajungând, în mod direct sau indirect, parte din viețile 

noastre. Indiferent de viața socială și duhovnicească a fiecăruia dintre noi, 

abordarea lui homo hedonicus își face simțită prezența în lumea și în viețile 

noastre, iar, uneori, le influențează pe acestea sau le obligă să se muleze pe 

noile standarde impuse. 

De aceea, contribuția teologilor și a Bisericii trebuie să se regăsească 

atât în mediul academic, cât și în mediul social și filantropic. Teologia poate 

fi expusă în scris, dar și aplicată prin fapte. În cazul problemelor legate de 

finalul vieții, implicarea ar trebuie să se regăsească în voluntariatul din 

centrele de îngrijire paliativă, în casele de bătrâni și în spitale. Implicarea în 
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acțiunile de voluntariat și în cele care privesc dezvoltarea și promovarea 

medicinei paliative constituie forma autentică prin care se pot susține 

comportamentul și atitudinea pro viață.  

De asemenea, avem nevoie de o reorientare a sistemelor de valori și 

a vieților noastre către teonomie și etica teocentrică, în care acțiunile noastre 

să fie în acord cu normele morale bazate pe legile divine, cu libertatea 

autentică și cu abordarea pro viață. Implicarea și dedicarea concretă și etica 

hristocentrică drept etică a iubirii, a bunătății, a solidarității și a vieții sunt 

reperele sănătoase și roditoare ale societății și ale cetățenilor angajați 

constant în înfăptuirea Binelui, în mărturisirea Adevărului și în apărarea 

Vieții. 

 

Abstract: Contemporary Man in Front of the Concrete Problems of Life 

and Death 

The present article reflects the concern of the Orthodox Christianity towards 

the attitude of contemporary man in the concrete problems of life and death. 

This attitude has two perspectives: that of the religious man and that of the 

non-religious man. The main purpose of the article is to identify the main 

factors that led to moral relativism in the attitude towards human life, as a 

result of which assisted death was decriminalized in a certain type of state 

and society, with a specific culture and mentality. The special purpose refers 

to the presentation and proposal of a return to the Christian approach of life 

and death and to theocentric ethics. 
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Preotul – ființă tainică și dăruitoare de Euharistie
*
 

 

 
Pr. Drd. IULIAN CRAVCENKO

1
 

 

Cuvinte cheie: Taină, Euharistie, Liturghie, jertfă,  

preot, biserică, mântuire 

Keywords: Sacrament, Eucharist, Liturgy, sacrifice,  

priest, church, salvation 

 

Introducere 

Mâna preotului, în cadrul Sfintei Liturghii, devine puntea dintre om 

şi Dumnezeu, prin dăruirea Euharistiei. Trupul lui Hristos, în viziunea 

Sfântului Ignatie Teoforul, este leacul nemuririi, doctorie pentru a nu muri, 

ci a trăi veşnic în Iisus Hristos. Așadar, Euharistia este izvorul vieţii şi 

dreptăţii, dar nu prin trup ca atare, ci pentru că este Trupul lui Hristos - 

Dumnezeu.
2
 Părintele Dumitru Stăniloae, în lucrările sale, insistă asupra 

prezenței reale sacramentale a Domnului în Euharistie. Subliniază că aici 

este prezența cea mai deplină a lucrării celei mai eficace a lui Iisus Hristos 

în Biserică. Mântuitorul își însușește trup real din Fecioara Maria cu care 

pătimește pe cruce, înviază, se înalță cu el la cer șezând de-a dreapta Tatălui. 

Prezența Lui reală, Sânge și Trup, se găsește în chip tainic în vinul și pâinea 

prefăcute în cadrul sfintei liturghii. Prin această Taină, Hristos operează 

extinderea mântuirii, a cărei sursă S-a făcut prin faptul că a luat un trup ca al 

nostru, a întipărit în el dispoziția jertfei supreme, pe care a suportat-o spre 

lauda Tatălui și cu care are să vină din nou să judece vii și morții, spre viața 

sau osânda veșnică.
3
 Prin trupul lui Hristos noi putem să participăm la toate 

cele ce s-au petrecut în Trupul Său, gustând încă din clipele acestea 

pământești tot ce vom putea primi în veacul viitor, imprimând și în noi 

starea capabilă de jertfă, puterea învierii și a slavei veșnice. Acestea toate 

formează un tot unde „nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici 

liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască pentru că voi toți una 

sunteți în Hristos Iisus‖ (Gal. III, 28).  
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Biserica – laborator liturgic 

Biserica devine locașul sau/și laboratorul unde se săvârșește taina 

înfricoșătoare a unirii mai presus de minte și de rațiune: Dumnezeu se face 

„un trup și un Duh cu biserica sufletului, iar sufletul cu Dumnezeu‖.
4
 În 

acest locaș toate rațiunile devin o singură Rațiune iar în această Rațiune este 

cuprinsă toată zidirea și toată creația. Cei care participă la Taina Trupului și 

a Sângelui înaintează și ei odată cu rațiunea lor spre Logosul Divin. Prin 

pogorârea Sfântului Duh se unesc credincioșii cu pâinea și vinul, în alte 

cuvinte, cu Mântuitorul Hristos, devenind un întreg. Această unire nu ar fi 

putut exista dacă nu se jertfea Fiul lui Dumnezeu care, prin jertfa Sa 

veșnică, Se aduce în mod continuu în fața Tatălui iar noi toți devenim 

membre ale Trupului lui Hristos care este „ Același, ieri, azi și în veci‖.  

Jertfa constă în lauda ce se aduce de către creatura rațională Tatălui și 

predarea totală față de El,
5
 prin această jertfă fiind invitată întreaga 

umanitate la ascultarea desăvârșită față de Dumnezeu, avându-L ca model 

pe Însuși Hristos, prototipul ascultării și al iubirii desăvârșite față de Tatăl. 

În iubirea Sa imensă, El Se golește pe Sine și devine un Om purtător de 

slăbiciuni și patimi nepăcătoase și, mai mult decât atât, Se aduce jertfă fără 

prihană pe Golgota arătând prin aceasta predarea și iubirea infinită față de 

Tatăl. Prin părtășia la această Taină a Sfintei Euharistii, suntem invitați să 

pătrundem dincolo de iconostasul materiei și să ne predăm pe noi înșine 

Tatălui așa cum S-a predat și Hristos. Iată, prin Hristos, pâinea devine 

Trupul Său iar vinul Sângele Său, iar prin această Taină jertfa devine lauda 

adusă Tatălui prin Fiul și prin cei care se jertfesc alături de El.  

 

Jertfa lui Hristos, izvor al nemuririi 

Prin jertfa lui Hristos, omul moare tainic în Dumnezeu. Această 

moarte nu este însă spre pieire, ci spre veșnicie, dat fiind faptul că acela care 

moare în iubire, nu poate să moară ci trăiește în iubirea Lui; „Dumnezeu 

este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu 

rămâne întru el‖ ( I Ioan. IV,16). 

Mântuirea se realizează prin comuniunea reală cu Hristos, cel 

prezent în Euharistie, ca o acţiune reală a credinciosului cu Dumnezeu-

Omul, întrupat, răstignit şi înviat. Euharistia reprezintă înfăptuirea efectivă a 

mântuirii noastre și este răspunsul dragostei lui Dumnezeu față de omul 

neascultător. 
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Tradiția ortodoxă este o tradiție liturgică. Aici, Biserica trăiește în 

Euharistie și prin Euharistie. Lumea, în totalitatea ei, este în întregime o 

Liturghie cosmică care aduce în fața lui Dumnezeu întreaga creație. 

Viziunea euharistică a lumii și a istoriei pe care viața liturgică ortodoxă o 

cuprinde nu poartă soarta schemelor teologice și filozofice, care au adus cu 

ele criza în relațiile dintre teologie și viață. Viața liturgică ortodoxă are o 

viziune personală asupra creației. În concepția veche, a primilor veacuri 

creștine, Euharistia era un act de adunare, ca manifestare comună integrală a 

bisericii, iar nu ca o legătură culminantă a fiecăruia în mod separat cu 

Dumnezeu. Euharistia  este, în mod fundamental, o lucrare a întregii 

Biserici. În Biserica veche nu era dezvoltat conceptul de Taine, ci se vorbea 

despre o singură Taină, și anume Taina lui Hristos. Doar prin Hristos noi 

putem înțelege Euharistia, fiindcă ea este trupul lui Hristos, Hristos Însuși, 

Hristosul Întreg. Taina aceasta în Hristos nu trebuie văzută ca un mijloc al 

unui har abstract și independent de hristologie, ci ca pe Hristos Însuși care 

mântuiește lumea și pe om și ne împacă cu Dumnezeu prin Sinele Său. 

Caracterul esențial al Euharistiei stă în aceea că este adunare și act și că în 

ea se contemplă și se recapitulează și este trăită întreaga Taină a lui Hristos, 

mântuirea lumii.
6
 

Prin liturghie are loc primirea cea mai concretă în acțiune a lumii și a 

creației. Fiecare credincios care merge la Sfânta Liturghie, duce cu el 

întreaga creație, întreaga lume. Nu-și aduce doar propriul trup uman cu 

slăbiciunile și patimile lui, ci duce cu el întreaga sa relație cu lumea 

naturală, cu creația. Prin darurile care sunt aduse la altar - pâinea, vinul și 

untdelemnul - credincioșii sunt însoțiți de darurile creației. Experiența 

aceasta a înaintării și a aducerii întregii vieți umane în spațiul liturgic, nu 

înlătură evenimentul păcatului. Stricăciunea care însoțește creația nu este 

afirmată, dar nici negată în liturghie. Lumea care se revarsă în spațiul 

liturgic este lumea aceasta stricăcioasă, iar prin primirea ei în lăuntrul 

Bisericii se săvârșește o afirmare a ei. Primirea credincioșilor în Liturghie 

arată faptul că lumea, în viziunea euharistică a creației, n-a încetat niciodată 

să fie lumea lui Dumnezeu. În liturghie are loc o transfigurare continuă, nu 

prin distrugere ci prin renaștere. Adam cel vechi este reînnoit fără a fi 

distrus, firea omenească este asumată fără a fi schimbată, omul se 

îndumnezeiește fără a înceta a fi om. Liturghia devine o întâlnire în care 

Dumnezeu Însuși încetează să fie gândit „dincolo‖ de natură și devine în 

Persoana Fiului Său. Astfel, Euharistia oferă posibilitatea salvării din 

dihotomia spre care tinde omul contemporan și care duce la respingerea lui 

Dumnezeu pe care teologia L-a așezat într-o sferă pe care n-o mai poate 
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înțelege. În Euharistie veșnicia încetează să mai fie concret situată în timp și 

devine, printr-o întrețesere mistică a trecutului, a prezentului și a viitorului, 

exact acea dimensiune în care timpul poate fi pe deplin recuperat și sfințit. 

Timpul devine, astfel, ogorul pe care se realizează planul dinainte de veci al 

lui Dumnezeu pentru mântuirea omului.
7
  

Viața liturgică ortodoxă are și o viziune aparte care vine în 

întâmpinarea omului de astăzi și a nevoilor lui. Este important de subliniat 

faptul că viața liturgică manifestă o atenție autentică pentru trup și nevoile 

lui. Materia e prezentă în așa fel încât totul (pâinea, vinul, culorile, lemnul, 

oasele) se identifică cu Domnul, are loc o participare integrală a oamenilor. 

Euharistia nu devine o simplă întâlnire culminantă a fiecăruia în mod 

separat cu Dumnezeu, ci o manifestare comunitară și eclezială prin 

excelență. În Euharistie, virtuțile particulare încetează să mai fie 

manifestările mele și se transformă în manifestările noastre, în  vreme ce 

întreaga relație a omului cu Dumnezeu devine relația lui Dumnezeu cu 

poporul Său, cu Biserica. Prin Euharistie nu trebuie să se înțeleagă doar 

comuniunea fiecăruia cu Hristos în mod izolat ci mai ales comuniunea 

credincioșilor unii cu alții. În Biserică omul încetează să mai fie înțeles ca 

individ, ci devine înțeles ca persoană, ca o realitate  care nu constituie 

accesoriul unui mecanism pus în slujba unui scop, ci este scop în sine, chip 

și asemănare a lui Dumnezeu care își află îndreptățirea numai în relația cu 

Dumnezeu și cu aproapele. Liturghia presupune și conduce la o antropologie 

în care omul nu este înțeles decât ca zidire nouă în Hristos, aici omul fiind 

unit cu Dumnezeu, este omul îndumnezeit. Prin Euharistie, omul unit cu 

Dumnezeu devine om total.
8
  

 

Euharistia – comuniunea tainică 

Euharistia ca act și comuniune oferă vieții morale un sens 

fundamental: regăsirea adevăratelor sale valori. În viața liturgică ortodoxă 

moralitatea nu izvorăște dintr-un raport juridic cu Dumnezeu, ci din 

metamorfoza și înnoirea zidirii și a omului în Hristos. Biserica oferă lumii o 

societate sfințită care va anima creația prin prezența ei sfințitoare. Prezența 

mărturisitoare care nu făurește legături greu de purtat pentru oameni pentru 

a-i trage forțat la mântuire, ci îi cheamă la libertatea ființială, la o 

comuniune cu Dumnezeu prin care are loc reînnoirea lumii. Euharistia, în 

natura ei intimă, cuprinde o dimensiune eshatologică, care, oricât ar 

pătrunde în istorie, nu se transformă în istorie. Această penetrare 

eshatologică în istorie nu este o evoluție istorică care poate fi înțeleasă logic 
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și empiric, ci o coborâre verticală a Duhului Sfânt prin care veacul de acum 

se metamorfozează în zidire nouă în Hristos.
9
 

Prin jertfa lui Hristos, pâinea care este hrana trupului fiziologic 

devine hrana spirituală a sufletului care te face nemuritor. Acest 

medicament al nemuririi, Trupul lui Hristos, este cel mai de preț dar pe care 

poate să-l primească umanitatea. Precum oamenii în lume își dăruiesc 

lucruri ca dar cu diferite ocazii ca să-și arate respectul și iubirea lor față de 

ei, tot așa și Hristos își dăruiește Trupul și Sângele Său, cel mai prețios odor, 

ca să viețuim veșnic alături de El.
10

 Hristos, pâinea cea adevărată, devine 

hrana învierii și a nemuririi. Aceste cuvinte le-a rostit însușii Hristos 

ucenicilor și, prin urmare, tuturor celor care cred în El (In VI, 32-35). 

Prin Trupul lui Hristos, credincioșii se unesc cu Hristos și, prin El, se 

unesc unul cu altul, devenind un singur trup. Dacă prin celelalte Sfinte Taine 

Hristos slujește prin mâna preotului, iată că, în Taina Euharistiei, 

Mântuitorul se dăruiește pe Sine în chip desăvârșit. Comuniunea noastră cu 

El, prin această Taină, este răspunsul nostru la acest dialog și asumarea 

responsabilității de a purta numele de creștin. 

Taina Euharistiei a fost rânduită înainte de facerea lumii (I Pet I, 18-20), 

ca prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, jertfa de pe Golgota să răscumpere 

firea umană cea căzută prin păcat. În Vechiul Testament, Taina 

Împărtășaniei a fost preînchipuită prin fructele pomului vieții în rai și 

reprezentată prin jertfele poporului evreu din Vechiul Legământ. Toate 

ofrandele vechitestamentare vorbesc indirect despre jertfa pe care avea să o 

aducă Hristos pe cruce: jertfa lui Abel (Fac. IV,4), jertfa lui Noe după potop 

(Fac. VIII, 20), jertfa zilnică pe care o aduceau evreii pentru curățare ( Lev. 

XVI, 2-34), jertfa adusă de Moise lui Dumnezeu pentru încheierea 

legământului (Ies. XXIV, 4-8), jertfele de mulțumire (Lev. XXII, 29-30), de 

curăție (Lev. III, 1-17) și jertfa mielului pascal (Ieș. XII, 1-26). Toate aceste 

jertfe din Vechiul Testament vorbesc, în chip tainic, despre simbolul 

Euharistic pe care avea să-L aducă Hristos.
11

  

În Noul Testament Hristos vorbește despre această taină înainte de a 

o institui (In. VI, 35). Precum poporul evreu în pustie a mâncat pâine și a 

fost salvat, așa și Sfânta Euharistie mântuiește viețile celor care gustă din ea. 

Evanghelistul Ioan se apleacă minuțios asupra acestor cuvinte pe care le-a 

rostit Hristos. În textul grecesc se găsește verbul „ηξώγώ‖ care semnifică „a 

amesteca‖, „a roade‖ și nu permite a fi interpretat metaforic. Drept rezultat, 

                         
9
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10
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mulți iudei și ucenici s-au smintit și nu au primit acest cuvânt aspru, 

părăsindu-L pe Hristos. Sinoadele unu, trei și șase vorbesc despre Trupul și 

Sângele real al Mântuitorului care se află în potir. Din vechime. Trupul lui 

Hristos avea o semnificație soteriologică – prin împărtășire, noi ne unim cu 

Cel ce Însuși S-a adus pe Sine jertfă și a îndumnezeit firea umană prin 

urcarea Sa la Cer. Euharistia, așadar, nu este altceva decât participarea la 

Taina Răscumpărării care a fost înfăptuită de Iisus Hristos Dumnezeu. Fără 

de această Taină nu putem vorbi de mântuirea noastră. 

Euharistia nu o putem separa de jertfa de pe Cruce. Dat fiind faptul 

că simbolul Tainei este crucea, fără răstignirea Mântuitorului nu putem 

vorbi despre comuniune. Prin împărtășirea cu această Taină suntem invitați 

a gusta din suferința dar și din învierea lui Hristos și, astfel, devenim 

copărtași la Taina Mântuirii. Primul care se împărtășește din această Taină 

este preotul, ca unul ce participă și devine chipul jertfei prin asumarea 

Tainei Preoției. 

Taina Euharistiei devine o condiție sine qua non în Taina Mântuirii, 

iar aceasta o spune Însuși Hristos: cel ce nu mănâncă Trupul Meu și nu bea 

Sângele Meu nu se va mântui (In. VI, 53). Preotul nu prin puterea sa 

săvârșește această Taină, ci prin Harul Duhului Sfânt care lucrează prin el. 

Euharistia descoperă printr-o rază de lumină și importanța preoției. Toate 

Tainele sunt legate printr-un cordon ombilical de Taina Euharistiei, care este 

considerată Taina Tainelor. Toate Tainele au o legătură nedespărțită una de 

cealaltă, descoperindu-se reciproc. 

Sângele cu care ne împărtășim în cadrul Liturghiei este un sânge 

asemănător nouă și trupului în care Hristos S-a făcut om, iar noi prin El ne 

facem părtași, devenind fii ai lui Dumnezeu.
12

 Simbolul sângelui este viața 

și cei care gustă din viață devin vii prin El fiindcă sângele reprezintă cea mai 

intimă dăruire și declarație de iubire pe care poate să o exprime cineva. Fără 

această Taină nu putem să vorbim de alte taine. De aceea observăm că în 

Biserica Primară toate Tainele erau săvârșite în cadrul sfintei Liturghii, 

unele dintre aceste ritualuri păstrându-se și până astăzi în Biserica Ortodoxă. 

Nu putem să vorbim despre o Biserică fără Euharistie și de Euharistie fără 

Biserică așa cum nu putem să vorbim nici de preoție fără Euharistie și de 

Euharistie fără preoție. 

Simbolul Bisericii este Golgota, aici apa și sângele izvorâte din 

coasta Mântuitorului reprezintă în chip tainic Botezul și Euharistia, două 

Taine prin care umanitatea primește prin Hristos darul cel mai mare, și 

anume îndumnezeirea. Prin aceste Taine devenim cu toții frați nu într-o 

viziune metaforică, ci ontologică, prin trup și sânge.   

                         
12

 SF. IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, trad. de Pr. D. Fecioru, Ed. Apologeticum, 

București, 2004, p. 134. 
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Dumnezeu oferă, prin Taina Preoției, darul cel mai prețios, și anume 

Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos. Prin această Taină suntem invitați cu 

toții să ne asemănăm lui Hristos, prototipul (modelul) nostru, însă această 

asemănare se realizează atât cât, „prin împărtășirea dumnezeiască cu 

preacuratele și de viață făcătoarele taine, este îngăduit oamenilor‖.
13

 Omul este 

chemat să devină dumnezeu prin Har și prin semenul său. Prin împărtășirea cu 

Sfintele Taine accesăm viitoarea înfiere,
14

 următoarea unire și îndumnezeire de 

care vor avea parte toți cei care răspund bunătății lui Dumnezeu. 

Rostul Euharistiei este și acela de a păstra sfințirea și a rămâne în ea. 

Fără împărtășanie, credinciosul nu poate păstra darurile lui Dumnezeu, deci 

nu poate dobândi nici mântuirea. De aceea Mântuitorul a zis: „Cel ce nu 

mănâncă Trupul și bea Sângele Meu nu poate avea viață veșnică‖ (In. VI, 53). 

Sfântul Nicolae Cabasila subliniază faptul că, prin împărtășirea cu 

Sfintele Taine, noi devenim sfinți, astfel cum și Biserica este sfântă prin 

Hristos și sfântul Duh. Această sfințenie este valabilă sau există atâta timp cât 

păstram legătura cu Hristos și trăim viață sfântă. Dacă, dimpotrivă, această 

relație este ruptă, atunci are loc și despărțirea și zadarnica gustare din Sfântul 

Potir.
15

 Potirul, prin Sfânta Taină, devine simbolul bisericii, fiindcă aici se 

află Trupul lui Hristos în mod real. Nu biserica le preface pe ele în trup 

omenesc, ci biserica se preface în ele, devenind Trupul Domnului Însuși. 

În viziunea Părintelui Dumitru Stăniloae, Liturghia este cea care 

întreține comuniunea spirituală a credincioșilor cu Hristos și care ne arată 

drumul spre rodirea acesteia în viața creștină.
16

 Prin Liturghie credinciosul 

recapitulează întreaga iconomie a mântuirii noastre în Iisus Hristos și trăirea 

anticipată a împărăției lui Dumnezeu, ca acela ce participă la comuniune în 

sânul Sfintei Treimi. Tot în cadrul Sfintei Liturghii suntem invitați să luăm 

parte atât la Taina întâlnirii și comuniunii noastre personale, cât și la cea a 

comuniunii cu Hristos și cu toți laolaltă. Aici trăim o teofanie și o anamneză 

a Mântuitorului Hristos, dar și o întâlnire personală care se manifestă printr-o 

descoperire crescândă.
17

 Euharistia este centrul Liturghiei, locul unde 

Hristos se descoperă celor care îl caută cu adevărat, locul unde are loc 

metanoia minții omului, locul unde umanitatea primește vindecarea de 

patimi și, în ultimă instanță, de moarte. Lucrarea lui Hristos nu se oprește 

însă aici. În cadrul Liturghiei suntem puși într-o comuniune și cu ceilalți 
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semeni și cu întreg cosmosul, devenind un singur trup cu Hristos și, prin 

Hristos, participăm cu toții la întreaga făptură creată de Dumnezeu. 

În cadrul Sfintei Liturghii are loc prefacerea Sfintelor Taine, Hristos 

fiind prezent în două sensuri. În primul sens, prezența lui Hristos nu se 

manifestă doar în momentul prefacerii, ci și după prefacere, atâta timp cât 

elementele euharistice rămân neschimbate și nealterate. În al doilea sens, 

Hristos este prezent și după împărtășirea în credincioși, fiindcă nu intră în 

procesul biologic al nutriției, ci, din contră, „acționează‖ și ne preschimbă în 

Trupul Său Îndumnezeit.
18

 Biserica, prin taina Euharistiei, este locul unde 

omul se întâlnește cu Dumnezeu și are posibilitatea de a deveni copărtaș la 

comuniunea Sfintei Treimi prin împărtășirea cu trupul lui Hristos. Dintr-o 

altă perspectivă, Euharistia devine spațiul teofanic unde Hristos se 

descoperă ca om și ca Dumnezeu. Aici omul poate rămâne om, dar poate 

deveni și Dumnezeu prin energiile lui Hristos și participarea sa personală. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul scoate în evidență faptul că harul 

Sfântului Duh are, în timpul Sfintei Liturghii, o lucrare transformatoare 

asupra celor care participă, punctul culminant fiind împărtășirea cu Sfintele 

Taine. Harul Sfântului Duh, care e pururea în chip nevăzut prezent, dar în 

mod special și mai ales în timpul Sfintei Liturghii, preface, transformă și 

remodelează cu adevărat pe fiecare din cei ce se află de față, rezidindu-i în 

chip dumnezeiesc, potrivit cu însușirile lor și înălțându-i spre cele ce se indică 

prin tainele ce se săvârșesc. El activează în aceștia harul mântuirii, indicat 

prin fiecare din dumnezeieștile simboluri ce se săvârșesc, conducându-i, pe 

rând și după o anumită ordine, de la cele apropiate până la capătul final al 

tuturor. Căci la sfârșitul tuturor se face împărtășirea Tainei cu preacuratele și 

de viață făcătoarele Taine care-i preface pe cei ce se împărtășesc cu vrednicie 

în chipul ei, dumnezei prin har, pentru că Dumnezeu întreg îi umple pe deplin 

și nu lasă nimic din ei gol de prezența Lui.
19

 Lucrarea Sfântului Duh are efect 

și asupra celor care sunt într-o stare de inițiere, chiar dacă persoana în cauză 

nu simte efectiv nimic deosebit. Prin prezența sa se activează harul mântuirii 

care se revarsă în cadrul sfintei slujbe. 

Scopul final al Tainelor și al tuturor lucrărilor este împărtășirea 

euharistică sacramentală.
20

 Această împărtășire dumnezeiască cu Hristos din 

cadrul Sfintei Liturghii se face sub diferite forme care sunt necesare și 

complimentare. Un alt aspect care trebuie evidențiat este faptul că oamenii 

credincioși se zidesc și se folosesc prin participarea la Sfânta Liturghie, 
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deoarece Euharistia nu poate fi privită detașat de lucrarea Sfintei Liturghii, 

ba mai mult decât atât, rânduiala de mulțumire și de slujire continuă și după 

terminarea slujbei oficiale din Biserică prin cuvintele „cu pace să ieșim‖, 

care pun începutul unei altei liturghii, cea a slujirii aproapelui care este 

chipul lui Hristos. 

Serghei Bulgakov accentuează ideea conform căreia prin euharistie 

se împărtășesc toți credincioșii, și clericii și laicii. Această jertfă este 

ofranda unei jertfe fără de sânge care are puterea jertfei de pe Golgota și este 

oferită pentru cei vii și cei morți.
21

 Prin Taina Euharistiei altarul devine 

dealul Golgotei și credinciosul participă în chip tainic la această jertfă nu 

numai anamnezic, ci și real. La această jertfă liturgică pot să participe toți 

creștinii cei vii, prin aceștia participând și cei adormiți care sunt pomeniți în 

cugetul lor. Este important de reținut că jertfa de pe Sfânta Masă îi cuprinde, 

așadar, pe credincioșii cei vii care se luptă pentru redobândirea relației cu 

Hristos, și pe cei adormiți care sunt purtați în gândurile celor vii. 

 

Concluzie 

În încheiere dorim să precizăm faptul că Tainele Bisericii, îndeosebi 

Taina Euharistiei, nu sunt niște acte pur simbolice, ci sunt reale, prin ele 

conturându-se aspectul vizibil al bisericii și evidențiind faptul că fără 

Biserică nu există mântuire. Prin săvârșirea Dumnezeieștii Euharistii este 

prezent nu doar Hristos Însuși, ci și toți Sfinții și creștinii de pretutindeni în 

Hristos.
22

 Mântuitorul Hristos, prin jertfa de pe cruce, se dăruiește în Taina 

Euharistiei întreg și, chiar dacă integralitatea Sa ia forma unei mici 

firimituri, prin aceasta credincioșii devin părtași tainei crucii și învierii și a 

jertfei lui Hristos de pe Golgota. 

 
Abstract: The Priest - A Mysterious Being and Giver of the Eucharist 

The Holy Eucharist is regarded as the ‖sacrament of sacraments‖ in the 

Orthodox tradition and its commitment represents the Christ’s continuous 

sacrifce for forgiveness of sins and eternal life acquisition. The priest is the 

one who gives us The Holy Communion, slauthering by his hands, within 

each liturgy, the life-giving lamb, Who is Christ as a whole, and turning the 

bread and the wine into His Holy Body and His Precious Blood. Thus, the 

Eucharist becomes the center of life: everything leads to the Eucharist, and 

everything flows from it. The Eucharistic Liturgy has the role of 

maintaining the spiritual communion of the entire humanity. 
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În perioada comunistă nu putem vorbi despre o educație religioasă în 

Biserică și în școlile publice din România. Comuniștii știau că cei care au 

puterea de a determina educația tinerei generații vor avea o influență pe 

termen lung asupra societății în viitor, deși, după ce au preluat puterea, nu au 

putut acționa împotriva instituțiilor Bisericii, pentru că populația s-a opus cu 

vehemență. Așadar, au venit cu propunerea de a plăti preoții pentru 

activitatea spirituală și liturgică, în calitate de angajați ai statului. Însă, pe 

cealaltă parte, ceea ce s-a impus, fără niciun compromis, a fost eliminarea 

imediată a religiei ca disciplină școlară.
2
 Se cunoaște faptul că iluziile 

„progresiste‖ au fost „testate‖ în România timp de aproximativ 50 de ani, pe 

parcursul întregului regim comunist. Lipsa educației religioase în rândul 

copiilor și tinerilor i-a distanțat de valorile morale și religioase, prin urmare, 

de identitatea lor culturală și spiritual.
3
 O serie de texte ale propagandei 

materialiste, dialectice și ateiste au încercat să arate că „religia împiedică 

dezvoltarea intelectuală a copiilor, mutilându-le judecata‖. Prin urmare, 

„copilul crește ca un individ timid, slab și temător, cu trăsături negative de 

caracter‖.
4
 

Unul dintre obiectivele „comunitarizării‖ României după război a 

fost proiectul de introducere a ateismului. În temeiul articolului 27 din 
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Constituția din 1948, „nicio confesiune, adunare sau comunitate religioasă 

nu poate deschide și conduce instituții de învățământ, ci doar școli pentru 

formarea personalului religios, sub controlul statului‖.
5
 În Reforma educației 

din 1948, predarea teologiei și religiei a fost exclusă din sistemul educației 

de stat; prima a fost lăsată sub administrarea Bisericii, controlată și 

marginalizată, iar a doua nu a fost doar eliminată, ci a fost înlocuită cu o 

învățătură „ateist-științifică‖. Legea prevedea ca educația să fie „organizată 

exclusiv de către stat pe o bază democratică, populară și științifică‖. 

Conform doctrinei marxiste leniniste, religia este "opiu pentru popor"; a fost 

scrisă o multitudine de texte de propagandă atee. Astfel, s-a argumentat că, 

în fața sărăciei, oamenii au găsit confortul în religie, în mila lui Dumnezeu. 

O serie de clișee au fost folosite pentru a arăta caracteristicile negative ale 

societății occidentale, care se declarase creștină (de la războaie în numele 

religiei la situația dificilă a copiilor care sunt trimiși la muncă). În același 

timp, ei au declarat sistemul socialist ca un paradis pe pământ, creând o 

societate perfectă fără Dumnezeu, aceasta numindu-se „epoca de aur‖. „Fără 

a crede în Dumnezeu și împotriva principiilor lor religioase, poporul 

sovietic, sub conducerea Partidului Comunist, a început să construiască 

comunismul‖.
6
 

Pentru a arăta că religia este foarte periculoasă pentru copii, ei au 

folosit exemple de fanatism extrem. Au vorbit despre copiii care au murit în 

timpul botezului (prin scufundare în apă) sau despre alții care au devenit 

bolnavi pentru că nu respectaseră cu strictețe practicile religioase sau despre 

alții care s-au sinucis pentru a-l întâlni mai repede pe Dumnezeu. Sfânta 

Euharistie (cu lingurița) a fost văzută cu ostilitate deoarece prezenta riscul 

de a transmite epidemii, iar postul era considerat „dăunător pentru sănătate‖. 

După perioada stalinistă și sosirea lui Nicolae Ceaușescu (1965), regimul 

comunist a instaurat o perioadă de toleranță religioasă (la nivel oficial, 

desigur). Constituția României din 1965 (art. 30) prevedea libertatea 

credinței religioase în măsura în care nu se opunea „societății multilateral 

dezvoltate‖ (un clișeu mult folosit în era comunistă).
7
 

Biserica s-a limitat la desfășurarea activităților de cult  doar  în  

spațiile  de cult. Discrepanța dintre Școală și Biserică a fost stabilită prin 

noul sistem de predare. Educația religioasă a fost permisă doar în Bisericile 

minorităților germane și maghiare, limitată doar la catehizarea copiilor care 

urmau să fie botezați și confirmați.
8
 

                         
5
 Constituția României din 1991, în Monitorul Oficial nr. 258 din 20 decembrie 1991. 

6
 K BELEAV, Consecinţele influenţei religioase exercitate asupra copiilor, p. 8. 

7
 Constituția Republicii Socialiste România 1965, în Buletinul Oficial al R.S.R. nr.1 din 21 

august 1965. 
8
 V. MARCU, Între revelația divină și om – educația religioasă, în Revista Ecumenică 

Sibiu (RES) anul II, nr. 3 - Educația religioasă în fața provocărilor actuale, 2010, p. 47. 
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Alte măsuri au afectat indirect activitatea Bisericii. Un decret (N. 

137) dat de către Ministerul Educației în 1947, anula dreptul episcopilor de 

a numi profesori în școli confesionale, la fel cum prevedea legea din 1929. 

Mai mult, în urma acestei ordonanțe, Ministerul a numit profesori în școlile 

confesionale care adesea nu aveau demnitate morală și nu aparțineau acelor 

confesiuni. Elevii școlilor religioase au fost obligați să participe la 

demonstrațiile regimului. Mai gravă a fost problema manualelor școlare 

pregătite de minister conform principiilor marxiste; ele au fost introduse 

pretutindeni, fără vreo excepție pentru școlile religioase. 

În 1948, odată cu Legea privind regimul general al cultelor, multe 

școli teologice au fost desființate sau transferate,
9
 motiv pentru care unii 

profesori și elevi s-au opus tacit noului regim comunist înființat. În același 

timp, prin Decretul nr. 176 din 2 august 1948, au fost confiscate toate 

proprietățile și bunurile bisericii utilizate pentru predare. 

Astfel, a fost încheiată violent o tradiție glorioasă a unui tip de 

predare care a dat României mari personalități seculare, dar și mii de preoți 

absolvenți care s-au dedicat dezvoltării spiritualității și educației poporului 

nostru. Mulți absolvenți de seminar și-au continuat studiile la Facultățile de 

Drept sau de Medicină, Istorie sau Literatură sau la alte facultăți, în baza 

unei persecuții tacite a sistemului comunist care era în curs de înființare în 

anii 1970.
10

 

Documentele din arhivele Consiliului Național Pentru Studierea 

Arhivelor Securității (CNSAS) prezintă numeroase acțiuni prin care 

Departamentul de Securitate și instituțiile subordonate Partidului Comunist 

au supravegheat și controlat cultele, acuzându-le de „forme și metode 

folosite pentru îndoctrinarea, atragerea și păstrarea religioasă a copiilor și 

tinerilor‖.
11

 

La ortodocși, în documentele menționate mai sus, este analizată și 

participarea emoțională, argumentând că, în comparație cu alte culte, 

sentimentul religios al copiilor și tinerilor aparținând familiilor ortodoxe 

este mai redus.  Cu toate acestea, există cazuri în care Departamentul de 

Securitate a observat că preoții ortodocși încurajează părinții și bunicii să 

vină la biserică cu copiii sau nepoții lor. Este interesant de menționat că 

unele dintre aceste cazuri sunt raportate în locuri unde cultele neoprotestante 

sunt interesate de educația religioasă a copiilor și tinerilor; Preoții ortodocși 

                         
9
 Legea pentru regimul general al cultelor, în Monitorul Oficial nr. 204 din 3 septembrie 

1948. 
10

 D. SANDU, Ortodoxia românească la răscruce: trecut şi prezent în educaţia teologică, 

în Analele Științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași (SERIE NOUĂ), Teologie 

Ortodoxă, Iași 2004, p. 429. 
11

 C. CHIVU-DUŢĂ, Cultele din România între prigonire şi colaborare, Iaşi, 2007, p. 24. 
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tind să desfășoare activități care să atragă tinerii în Biserica Ortodoxă.
12

 

În perioada comunistă, diplomele școlilor teologice patronate de 

Biserică nu erau valabile în afara Bisericii. În ciuda tuturor succeselor din 

această perioadă, școala teologică a fost profund marginalizată, cu intenția 

clară de a-și reduce influența în societate. Până în 1989 au funcționat șase 

Seminarii Teologice Ortodoxe: la București, Buzău, Mănăstirea Neamț, Cluj-

Napoca, Craiova și Caransebeș, care au contribuit, împreună cu celelalte 

două institute universitare (București și Sibiu), în ciuda tuturor restricțiilor la 

care ele au fost supuse, formării clerului de care avea nevoie Biserica.
13

 

În absența unui statut de organizare și funcționare aprobat de statul 

comunist român, Biserica Romano-Catolică aplică prevederile Codexului 

întocmit de Vatican, cu o atenție deosebită asupra formării religioase a 

tinerilor și a copiilor. În special în Episcopia Alba Iulia, educația copiilor și 

tinerilor a avut loc în cadrul unui sistem școlar, folosind forme și metode 

specifice pentru cateheză, pe care Departamentul de Securitate le-a 

considerat cele mai eficiente forme de educație religioasă pentru copiii și 

tinerii din biserică, pentru că au fost aplicate în toate parohiile romano-

catolice din țară, sub forma unui sistem de învățământ organizat după 

principii pedagogice mai mult sau mai puțin evidente.
14

 Printre celelalte 

metode de educare religioasă putem aminti și liturghia specială pentru copii, 

prima cuminecare, confirmarea și folosirea copiilor ca slujitori în biserică. 

În ceea ce privește cultele protestante, în statutul lor de organizare și 

funcționare, există dispoziții speciale cu privire la educația religioasă a 

copiilor, pentru cultul reformat fiind, de exemplu, în sarcina preotului. 

Numărul mic și dispers de credincioși protestanți nu a reprezentat o mare 

preocupare pentru instituțiile statului comunist, iar faptul că numărul 

tinerilor care participă la serviciile religioase a fost redus, a dat o anumită 

libertate cultelor protestante, nefiind controlate așa riguros ca și celelalte 

culte cu un număr mare de credincioși. 

Cultul armeno-gregorian și cultul mozaic nu aveau preocupări 

speciale în ceea ce privește educația copiilor și tinerilor aparținând familiilor 

credincioșilor. Cultul mozaic a fost preocupat de păstrarea copiilor în viața 

religioasă, însă, din cauza îmbătrânirii și emigrării populației țării noastre, 

numărul tinerilor care participau la aceste acțiuni era destul de scăzut, iar 

educația care s-a făcut era mai mult menită să trezească și să mențină 

sentimentul de apartenență la comunitatea evreiască.
15

 

                         
12

 IBIDEM, p. 25. 
13

 D. SANDU, Ortodoxia românească la răscruce: trecut şi prezent în educaţia teologică, 

în Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași (SERIE NOUĂ), Teologie 

Ortodoxă , Iasi 2004.p. 436. 
14

 C. CHIVU-DUŢĂ, Cultele din România între prigonire şi colaborare, p. 25. 
15

 IBIDEM, p. 26. 
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Dintre toate religiile care și-au desfășurat activitatea în perioada 

comunistă pe teritoriul României, cea mai intens urmată a fost activitatea 

confesiunii neo-protestante, care a avut cea mai variată activitate didactică 

pentru a atrage și menține interesul copiilor pentru biserică. Organizarea 

sistematică a catehezei se realiza prin gestionarea de către tineri a unei părți 

a serviciului de cult, o formă care a stimulat studiul Bibliei, care a fost 

folosit și pentru tinerii care urmau să fie botezați. Numărul copiilor din aceste 

confesiuni a înregistrat o creștere în ceea ce privește participarea la viața 

religioasă, o creștere datorată în primul rând natalității ridicate în familiile 

neoprotestanților, dar și a prozelitismului.
16

 

Regimul comunist dorea o regresiune a vieții religioase la nivelul 

tinerilor din toate religiile,
17

 această politică fiind bazată, după cum știm 

deja, pe principii ateiste. 

În 1942, prin Decretul de Lege nr. 927, cultul baptist din România a 

fost desființat.
18

 După căderea regimului fascist în 1944, baptiștii au primit 

recunoașterea legală și au profitat la maxim de libertatea recent dobândită. 

Cu toate acestea, din 1955, regimul comunist ateu a declanșat o campanie de 

abolire a drepturilor religioase. Baptiștii, împreună cu majoritatea altor 

mișcări evanghelice din România, au fost supuși unui regim rigid de 

persecuție: creștinii au fost renegați și s-au interzis slujbele religioase. 

Bisericile lor au fost închise, pastorii au fost amenințați, arestați și 

persecutați, unii dintre ei au avut „livretul‖ necesar recunoașterii legale ca 

muncitor creștin, școlile duminicale pentru copii și tineri au fost desființate 

sau limitate; listele candidaților la botez trebuiau aprobate în prealabil de 

reprezentanții statului.
19

 

Ecumenismul era văzut în această perioadă, cel puțin în ceea ce 

privește Biserica Ortodoxă Română, ca un act de diplomație. Multe articole 

care includeau numeroase teme ecumenice puteau fi citite în reviste 

teologice de specialitate, multe prezentări în conferințe internaționale au fost 

publicate și de participanți ortodocși români. Un bun exemplu ar fi articolul 

scris de preotul Dumitru Călugăr în revista Bisericii Ortodoxe Române, cu 

titlul Educația religioasă în spirit ecumenist, Inițiative și realizări ale 

Bisericii Ortodoxe Române
20 care prezintă calitățile educației religioase și 

avantajele sale atunci când este ecumenică. Articolul analizează o direcție 

făcută de preot pentru a îndeplini un ideal creștin comun care promovează 

                         
16

 IBIDEM, p. 27. 
17

 A.C.N.S.A.S., Fond Documentar, dosar nr.150, vol. 2, f. 21-42. 
18

 Decret de Lege nr. 927 din 28 decembrie 1942, în Monitorul Oficial, nr. 305 din 30 

decembrie 1942. 
19

 A. POPOVICI, Istoria baptiștilor din România, 1856-1989, p. 681-817. 
20

 D. CĂLUGĂR, Educaţia religioasă în spirit ecumenist, Iniţiative şi realizări ale Bisericii 

Ortodoxe Române, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11- 12, 1970, p. 1247-1249.   



217 

libertatea, egalitatea, dreptatea, pacea, dragostea și ajutorul reciproc. 

Educația teologică din epoca comunistă pretindea a fi: „ ecumenică, ghidată 

de un nou spirit prezent în tot creștinismul, spiritul iubirii dintre frați, 

spiritul de pace dintre bisericile creștine ... spiritul unei perioade în care 

trebuie să uităm trecutul cu problemele sale, să iertăm pe cei care ne-au ținut 

departe unul de celălalt și să începem o nouă viață fraternă‖.
21

 

Prin urmare, în România, comunismul a fost în mare parte un ateism 

militant al statului, ale cărui consecințe sunt cunoscute: îndepărtarea 

Bisericii Greco-Catolice și alte confesiuni în afara legii, confiscarea 

proprietăților acestora, arestarea multor ierarhi greco- catolici, catolici și ai 

altor confesiuni, infiltrarea Departamentului de Securitate în cultele 

religioase, demolarea bisericilor ortodoxe și migrarea preoților sau 

retragerea în mănăstirile adversare regimului totalitar. Multe dintre 

aspirațiile profesorilor au fost distruse de regimul comunist, situație care a 

culminat cu marginalizarea pedagogiei și psihologiei, considerate discipline 

subversive. Educația religioasă devenise unul dintre cele mai mari pericole 

ale noii conduceri totalitare, moralitatea creștină fiind mai ales în opoziție 

aspră cu doctrina comunistă a tipului stalinist-leninist și apoi „ciaușistă‖, 

stabilită în România până în 1989. 

 

Abstract: The Relationship of Religion with (School) Education during 

the Communist Regime in Romania - Key Points 

During the communist period we cannot talk about a religious education in 

the Church and in the public schools in Romania. The Communists knew 

that those who had the power to determine the education of the young 

generation would have a long-term influence on society in the future, 

although, after taking power, they could not act against Church institutions 

because the population vehemently opposed it. Therefore, they came up 

with the proposal to pay priests for spiritual and liturgical activity, as 

employees of the state. But, on the other hand, what was required, without 

any compromise, was the immediate elimination of religion as a school 

subject. It is known that „progressive‖ illusions have been „tested‖ in 

Romania for about 50 years, throughout the communist regime. The lack of 

religious education among children and young people distanced them from 

moral and religious values, and therefore from their cultural and spiritual 

identity. 

                         
21

 E. VASILESCU, Studenţii în teologie, viitorii preoţi ai Bisericii, în Biserica Ortodoxă 

Română, 1955, nr 10, p. 910-911.   



218 

Rânduiala Mărturisirii păcatelor și alte rugăciuni de iertare 

în Molitfelnicele slavone din spațiul românesc 
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Cuvinte cheie: ritul bizantin, pocăință, dezlegare, epitimie 

Keywords: byzantine rite, repentance, absolution, imposition of penance 

 

Introducere 

Liturgiștii care au cercetat până acum ritul Mărturisirii păcatelor din 

documentele liturgice românești au studiat, în special, Molitfelnicele tipărite 

și câteva manuscrise în limba română din a doua jumătate a secolului al 

XVII-lea, luându-se prea puțin în considerare manuscrisele și tipăriturile 

slavone din secolul al XVI-lea.
2
 Din acest motiv, valabilitatea concluziilor 

lor stă sub semnul întrebării. Acesta este și motivul pentru care noi, căutând 

să întregim cercetarea privind începutul formularelor românești cu privire la 

rânduiala Mărturisirii, ne ocupăm de cele mai reprezentative manuscrise și 

tipărituri slavone din spațiul românesc, aflate în păstrare la Biblioteca 

Academiei Române din București. Scopul imediat al studiului nostru constă 

în prezentarea conținutului rânduielii Mărturisirii din documentele analizate, 

în special a rugăciunilor care au ieșit din uz. În al doilea rând, deși nu avem 

pretenția re-inventării ritului actual al Mărturisirii, pe baza informațiilor 

culese, propunem anumite revizuiri ale formularelor actuale. 

 

                         
*
 Acest studiu a fost susținut în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă, 

Universitatea „1 Decembrie 1918‖ din Alba Iulia, sub îndrumarea Pr. Conf. Univ. Dr. 

DUMITRU ADRIAN VANCA, care și-a dat avizul pentru publicare. 
1
  Universitatea „1 Decembrie 1918‖ Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

2
 Amintim următoarele studii: GHEORGHE CIUHANDU, „Rânduiala sfintei mărturisiri la 

români‖, în „Candela‖, an XLIII, nr. 1-12/1932, pp. 58-92; VIOREL CHIȚU, „Rînduiala 

Mărturisirii în Molitfelnicile Românești și Slavo-Ruse‖, în „Ortodoxia‖, anul XII, nr. 3/1960, 

pp. 431-447; C. CORNESCU, „Rînduiala Sf. Taine a cununiei, mărturisirii și maslului în 

diferitele ediții ale Molitfelnicului slav și romîn folosit în Biserica Romînă‖, în „Mitropolia 

Olteniei‖, anul XIV, nr. 10-12/1962, pp. 610-617; VIOREL SAVA, Taina Mărturisirii în 

riturile liturgice actuale, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1999, pp. 56-72; 

mai recent, DUMITRU A. VANCA, Paradigme liturgice în sec. 17. Ioan Zoba din Vinţ şi 

evoluţia liturghiei româneşti, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, pp. 172-186, în care se 

descrie rânduiala Mărturisirii din Molitfelnicul de la Bălgrad (1689); pentru ediția critică a 

acestui Molitfelnic, a se vedea ANA DUMITRAN, ALIN-MIHAI GHERMAN, 

DUMITRU A. VANCA (eds.), Molităvnic. Bălgrad, 1689, Reîntregirea, Alba Iulia, 2009. 
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Documentele studiate 

Cercetarea noastră se fundamentează pe următoarele documente liturgice: 

Manuscrise 

1) BAR sl. 32, sec. XVI, redacție medio-bulgară, Moldova:
3
 ff. 61

r
-73

r
; 

2) BAR sl. 33, sec. XVI, redacție medio-bulgară, Moldova:
4
 ff. 202

v
-216

r
; 

3) BAR sl. 421, sec. XVI, redacție sârbă, Țara Românească:
5
 ff. 75

v
-82

v 

(Rânduiala Mărturisirii); ff. 60
r
-65

r
 (rugăciuni adiționale); 

4) BAR rom. (sl.) 167, ante 1639, redacție medio-bulgară, Moldova:
6
 ff. 

67
r
-83

r
; 

5) BAR sl. 727, anul 1669, redacție medio-bulgară, Transilvania:
7
 ff. 22

r
-28

r
. 

Tipărituri 

1) Molitfelnic sârb, Târgoviște, 1545
8
 = TG 1545: ff. 26

v
-34

r
; 

2) Molitfelnic slavon, redacție ucraineană, Câmpulung, 1635
9
 = CL 1635: 

ff. 50
r
-58

v
; 

 

Rugăciunile cuprinse în ritul Mărturisirii și alte rugăciuni de iertare 

Mai jos, oferim o listă atât a rugăciunilor întâlnite în cadrul ritului 

Mărturisirii, cât și a celor adiționale rânduielii din documentele amintite mai 

sus. Pentru rugăciunile care nu se mai regăsesc în Molitfelnicul românesc 

actual, prezentăm traducerea lor în întregime în note. Dacă rugăciunile au ca 

prototip un model grecesc, traducerea se va face după acesta. Pentru că 

studiul nostru nu urmărește realizarea unei ediții critice, pentru a ușura 

lectura, vom trece cu vederea diferențele textuale nesemnificative și ne vom 

rezuma doar la varianta de text generalizată a fiecărei rugăciuni în parte.  

 R 1: „Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Milostive și Îndutate, 

Îndelung-răbdătorule și Mult-milostive, Cel ce ai plecat cerul...‖/ 

                         
3
 Pentru o descriere mai detaliată, a se vedea: PETRE P. PANAITESCU, Manuscrisele 

slave din Biblioteca Academiei R.P.R., vol. I, Editura Academiei Republicii Populare 

Romîne, București, 1959, pp. 47-50. 
4
 Pentru o descriere mai detaliată, a se vedea: IBIDEM, pp. 50-51. 

5
 Pentru o descriere mai detaliată, a se vedea: IDEM, Catalogul manuscriselor slavo-

române și slave din Biblioteca Academiei Române, vol. II, Editura Academiei Române, 

București, 2003, pp. 237-242. 
6
 A se vedea: GABRIEL ȘTREMPEL, Catalogul manuscriselor românești. B.A.R., 1 – 1600, 

Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 51. 
7
 Pentru mai multe detalii, a se vedea: PETRE P. PANAITESCU, ZAMFIRA MIHAIL, 

Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române, vol. III/pt. 1, 

Editura Academiei Române, București, 2018, pp. 166-167. 
8
 Pentru detalii, a se vedea: IOAN BIANU, NERVA HODOȘ, Bibliografia românéscă 

veche, vol. I, Edițiunea Academiei Române, București, 1903, pp. 23-28. 
9
 Pentru detalii, a se vedea: IDEM, Bibliografia românească veche, vol. IV, Edițiunea 

Academiei Române, București, 1944, pp.181-188. 
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/„Κύξηε ὁ Θεὸο ηῆο ζωηεξίαο ἡκῶλ, 

ὁ ἐιεήκωλ θαὶ νἰθηίξκωλ, ὁ καθξόζπκνο θαὶ πνιπέιενο, ὁ θιῖλαο 

νὐξαλνὺο...‖;
10

 R 2: „Stăpâne Doamne, Atotțiitorule, Care chemi drepții la sfințenie...‖/ 

/ „Δέζπνηα 

ὁ Θεὸο, ὁ θαιῶλ δηθαίνπω εἰο ἁγηαζκὸλ...‖;
11

 

 R 3: „Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Care prin prorocul Tău Nathan 

ai dăruit lui David, celui ce s-a pocăit iertare pentru păcatele lui...‖/ 

/ „Ὁ Θεὸο, ὁ ζωηὴξ ἡκῶλ, ὁ δηὰ ηνῦ πξνθήηνπ ζνπ Νάζαλ 

                         
10

 Această rugăciune, de origine non-constantinopolitană, care în prezent a ieșit din uz, 

apare în manuscrise începând cu secolul al X-lea și o întâlnim în documente precum: Vat. 

Gr. 1833, f. 40
r 
(sec. X), Grott. Γ.β. IV, f. 49

v
 (sec. X), Grott. Γ.β. Χ, f. 102

r
 (sec. X-XI) etc. 

(MIGUEL ARRANZ, „Les prières pénitentielles de la tradition byzantine. Les sacrements 

de la restauration de l’ancien euchologe contantinopolitain, II – 2 (1
ere

 partie)‖, în 

„Orientalia Christiana Periodica‖, nr. 57/1991, pp. 114-117).  

Traducere (după textul grecesc): „Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Milostive 

și Îndurate, Îndelung-răbdătorule și Mult-milostive, Cel ce ai plecat cerurile și Te-ai 

pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, Cel ce nu voiești moartea păcătosului, 

ci să se întoarcă și să fie viu, Însuți, Stăpâne, chemat fiind de robii Tăi, dăruiește-le 

lor loc și timp de pocăință, iertare păcatelor, ispășire fărădelegilor, lăsare greșelilor 

celor de voie și celor fără-de-voie și îi împacă și unește cu sfânta Ta Biserică. Că a 

Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, și puterea și slava, a Tatălui...‖. 

Această rugăciune, într-o formă ușor modificată, s-a păstrat în cadrul rânduielii Mărturisirii 

din Molitfelnicul românesc actual, ca „Rugăciune de dezlegare‖, fiind rostită de preot după 

ce penitentul și-a mărturisit păcatele (***Molitfelnic, București, Ed. Institutului Biblic și de 

Misiune Ortodoxă, 2019, p. 74). 
11

 Rugăciune non-constantinopolitană, ce nu se mai află în uz, pe care o întâlnim, începând 

cu secolul al X-lea în codice precum: Vat. Gr. 1833, f. 40
v
 (sec. X), Grott. Γ.β. IV, f. 50

r
 

(sec. X), Grott. Γ.β. X, f. 102
r
 (sec. X-XI) etc. (IBIDEM, pp. 118-122. 

Traducere (după textul grecesc): „Stăpâne, Dumnezeule, Cel ce chemi drepții la 

sfințenie, și păcătoșii la îndreptare, și pe cei ce se pocăiesc la milostivire, Însuți, 

Stăpâne, primește pocăința robilor Tăi care au căzut înaintea măririi Tale întru 

mărturisirea păcatelor. Dăruiește-le iertare, ca un Bun, și dezleagă-i pe ei de tot 

păcatul trupesc, luminează-i, curățește-i de toată întinăciunea cugetului și îi întărește 

pe ei spre lucrarea poruncilor Tale. Învrednicește-i să stea înaintea sfântului Tău 

jertfelnic și de împărtășirea Sfintelor Tale Taine, ca întru suflet și trup curate, roade 

purtând și odrăslind prin iertarea păcatelor și prin sălășluirea Sfântului Tău Duh, să 

se facă moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea-de-

oameni ale Unuia-născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, împreună cu 

preasfântul și bunul și de-viață-făcătorul Tău Duh, acum și pururea...‖.  
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κεηαλνήζαληη ηῷ Δαπὶδ ἐπὶ ηνῖο ἱδίνηο πιεκκειήκαζηλ ἄθεζηλ 

δωξεζάκελνο...‖;
12

 

 R 4: „Doamne, Dumnezeul nostru, Care lui Petru și desfrânatei, prin 

lacrimi, le-ai dăruit iertare păcatelor...‖/ 

/ „Κύξηε ὁ Θεὸο ἡκῶλ, ὁ ηῷ 

Πέηξῳ θαὶ ηῇ πόξλῃ δηὰ δαθξύωλ ἄθεζηλ ἁκαξηηῶλ δωξεζάκελνο...‖;
13

 

 R 5: „Dumnezeu, Care a iertat prin Nathan lui David cele rele pe care le-a 

mărturisit...‖/ 

/ „Ὁ Θεὸο ὁ ζπγρωξήζαο δηὰ Νάζαλ ηῷ 

Δαπὶδ ηὰ ἴδηα ὁκνινγήζαληη θαθὰ...‖;
14

 

 R 6: „Stăpânul (și) Domnul nostru Iisus Hristos, Care ucenicilor și 

apostolilor Săi a poruncit să ierte păcatele...‖/ 

/ „Ὁ ηνῖο 

                         
12

 Pe această rugăciune de origine constantinopolitană o găsim întâi în cel mai vechi evhologhiu 

bizantin păstrat, Barberini Gr. 336 (a doua jumătate a sec. VIII) (STEFANO PARENTI, 

ELENA VELKOWSKA, L’Eucologio Barberini Gr. 336, col. „Bibliotheca «Ephemerides 

Liturgicae Subsidia»‖, 80, C.L.V – Edizioni Liturgiche, Roma, 1995, pp. 221-222). Ea este 

întrebuințată și în prezent (***Molitfelnic, pp. 63-64). 
13

 Această rugăciune de dezlegare se regăsește în evhologhiul bizantin, Barberini Gr. 336 

(sec. VIII) (STEFANO PARENTI, ELENA VELKOWSKA, op. cit., p. 222).  

Traducere (după textul grecesc):„Doamne, Dumnezeul nostru, Care lui Petru și 

desfrânatei, prin lacrimi, le-ai dăruit iertare păcatelor, și pe vameșul, care și-a 

recunoscut căderile, l-ai îndreptat, primește și mărturisirea robului Tău (N), și, de a 

greșit cu voie sau fără voie, cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu gândul, ca un bun, 

trece-i-le cu vederea, căci Tu singur ai puterea a ierta păcatele. Că Tu ești 

Dumnezeul milei, și al îndurărilor și al iubirii-de-oameni, și Ție slavă înălțăm, 

Tatălui...‖. 

Din nefericire, această rugăciune nu se mai regăsește în rânduiala actuală a Mărturisirii din 

Molitfelnicul românesc, însă continuă să fie prezentă în Rânduiala împărtășirii grabnice a 

celui bolnav (***Molitfelnic, p. 173). 
14

 Echivalentul grecesc al acestei formule de dezlegare îl întâlnim începând cu sec. al XII-

lea, în mss. precum: Ottob. Gr. 344 (1177), f. 79
v
, Barb. Gr. 443, f. 122

v
 (sec. XIII), ms. 

Sin. Gr. 966, f. 6
v
 (sec. XIII) etc. (cf. MIGUEL ARRANZ, „Les prières pénitentielles de la 

tradition byzantine. Les sacrements de la restauration de l’ancien euchologe 

contantinopolitain, II – 2 (3
e
 partie)‖, în OCP 58/1992, pp. 28-31.  

Traducere (după textul grecesc): „Dumnezeu, Care a iertat prin Nathan lui David 

cele rele pe care le-a mărturisit, și lui lepădarea lui Petru celui ce a plâns cu amar, și 

pe desfrânata care a vărsat lacrimi peste preacuratele Sale picioare, și pe Manasì, și 

pe vameșul, și pe fiul desfrânat, Cel ce a zis [prin dumnezeiescul Său apostol]: 

«Mărturisiți-vă unul altuia păcatele [și de vom mărturisi păcatele noastre ne va curăți 

de tot păcatul]», Însuși Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos să îți ierte ție 

toate câte ai mărturisit înaintea Lui și (înaintea) smereniei mele, și în veacul de acum 

și în cel ce va să fie, și să te învrednicească a sta neosândit înaintea scaunului Său de 

judecată, Cel ce este binecuvântat în vecii vecilor. Amin‖. 
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ἁγίνηο καζεηαῖο θαὶ ἀπνζηόινηο ἐληεηιάκελνο Κύξηνο ἀθηέλαη ηνῖο 

ἀλζξώπνηο ηὰ παξαπηώκαηα αὐηῶλ...‖;
15

 

 R 7: „Milosârde și Milostive Doamne, Bunule, iubitorule-de-oameni, 

Care pentru îndurările Tale ai trimis în lume pe Unul-Născut Fiul 

Tău...‖/ 

/ „Εὔζπιαγρλε 

Κύξηε, ἀγαζὲ θαὶ θηιάλζξωπε, ὁ δηὰ ηνὺο νἰθηηξκνὺο ἐμαπνζηείιαο ηὸλ 

κνλνγελῆ ζνπ Υἱὸλ εἰο ηὸλ θόζκνλ...‖;
16

 

 R 8: „Dumnezeule Atotputernice (și) veșnice, pe robul Tău (N), care se 

mărturisește Ție, curățește-l cu lucrarea Ta...‖/ „

;  

 R 9: „Doamne Atotțiitorule, Dumnezeule Atotputernice și Îndurate, Care 

ești ajutor împotriva păcatelor și pe toți aduci la mărturisire...‖/ „

                         
15

 Echivalentul grecesc al acestei formule îl întâlnim în ms. Hag. Tafos 134 (sec. XV) 

(cf. IBIDEM, pp. 42-43). 

Traducere (după textul grecesc): „Dumnezeu, Care a iertat prin Nathan lui David 

cele rele pe care le-a mărturisit, și lui lepădarea lui Petru celui ce a plâns cu amar, și 

pe desfrânata care a vărsat lacrimi peste preacuratele Sale picioare, și pe Manasì, și 

pe vameșul, și pe fiul desfrânat, Cel ce a zis [prin dumnezeiescul Său apostol]: 

«Mărturisiți-vă unul altuia păcatele [și de vom mărturisi păcatele noastre ne va curăți 

de tot păcatul]», Însuși Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos să îți ierte ție 

toate câte ai mărturisit înaintea Lui și (înaintea) smereniei mele, și în veacul de acum 

și în cel ce va să fie, și să te învrednicească a sta neosândit înaintea scaunului Său de 

judecată, Cel ce este binecuvântat în vecii vecilor. Amin‖. 
16

 Aceasta este, de fapt, o rugăciune pentru dezlegarea de tot jurământul (cf. ms. Sin. Gr. 

959, sec. XI; a se vedea АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ДМИТРИЕВСКИЙ, Описание 

литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока, томь 

II, Типография Императорского Университета Св. Владимира, Киевь, 1901, p. 58), fiind 

în continuare prezentă în Molitfelnicul românesc, cu acest scop (***Molitfelnic, p. 463). 
17

 Această rugăciune nu are un echivalent grecesc. Iată textul său complet, din ms. BAR sl. 

32: 

  

Traducere: „Atotputernice și veșnice Dumnezeule, pe robul Tău (N), care se 

mărturisește Ție, curățește-l cu lucrarea Ta și iartă-i greșeala și în cuget călăuzește-l 

de la patimă spre folos, ca să vină către a Ta milă prin Domnul nostru Iisus Hristos, 

Fiul Tău, împreună cu Unul Duhul Sfânt, acum și pururea...‖. 

Variante ale acestei rugăciuni întâlnim în ms. Petersburg O. I. 5 (sec. XIV) și ms. Mosc. 

Bibl. Sinod. 604 (sec. XII) (cf. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ АЛМАЗОВ, Тайная 

исповедь в Православной Восточной Церкви, Том 3, Типо-литографія Штаба 

Одесскаго Военнаго Округа, Одесса, 1884, „Приложенїя ко второму тому‖: pp. 51-52). 
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‖;
18

 

 R 10: „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule Atotțiitorule, Care ai 

adus din neființă în ființă toate cele văzute și nevăzute...‖/ „

;  

                         
18

 Această rugăciune nu are un echivalent grecesc. Întâlnim o variantă a acesteia în ms. Sin. 

glag. 37 (sec. XI) (JEAN FRČEK, Euchologium Sinaiticum, în col. „Patrologia Orientalis‖, 

tome XXV, fascicule 3, n. 123, Editions Brepols, Turnhout, 1989, pp. 524-525), ca 

rugăciune de dezlegare pentru cel ce s-a mărturisit și urmează să se cuminece. Iată textul 

rugăciuni, așa cum apare în ms. BAR sl. 32: 

Traducere: „Doamne Atotțiitorule, Dumnezeule Atotputernice și Îndurate, Care ești 

ajutor împotriva păcatelor și pe toți chemi la mărturisire, Cel ce ai pus spovedania ca 

pe o piatră, prin care ai rupt legăturile păcatului după a Ta mărire și a Ta slavă; 

dezleagă păcatele robului Tău (N) și dă-i lui împărtășirea cu Sfintele Tale Taine și 

ferește-l de toată năvălirea potrivnicului, ca, păzindu-și cu ajutorul Tău mărturisirea 

curată, să se pocăiască asemenea vameșului, și desfrânatei, și lui Petru, și să afle 

milă și să se facă părtaș al Împărăției Tale, împreună cu toți cei care au bineplăcut 

Ție din veac, pentru solirile Sfintei Născătoare-de-Dumnezeu și ale tuturor Sfinților 

Tăi. Că tu ești Cel ce ierți păcatele noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui...‖. 
19

 Această rugăciune nu are un echivalent grecesc. O regăsim într-un Sbornic din 1482 și în 

ms. Mosc. Bibl. Sinod 307 (sec. XV) (АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ АЛМАЗОВ, op. cit., 

(„Приложенїя‖) pp. 17-18, 52-53). Iată textul rugăciunii din ms. BAR sl. 32: 
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 R 11: „Stăpâne Doamne, Cel singur Bun și fără-de-păcat, bogat în milă 

și în îndurări, Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și 

să fie viu...‖/ „

/ „Δέζπνηα Κύξηε ὁ κόλνο 

ἀλακάξηεηνο Θεὸο, ὁ πινύζηνο ἐλ ἐιέεη θαὶ νἰθηηξκνῖο, ὁ κὴ βνπιόκελνο 

ηὸλ ζάλαηνλ ηνῦ ἁκαξηωινῦ ὡο ηὸ ἐπηζηξέθεηλ θαὶ δῆλ αὐηὸλ...‖;  

 R 12: „Dumnezeule mare, Iisuse Hristoase, Cel ce știi neputința și 

slăbiciunea neamului omenesc...‖/ 

                                                               

Traducere: „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule Atotțiitorule, Cel ce ai făcut 

din neființă toate cele văzute și nevăzute, Cel ce ai binecuvântat pe Avraam, și pe 

Isaac, și pe Iacov și pe toți drepții de dinainte și de pe urmă, Cel ce ai binecuvântat pe 

prorocii, și pe apostolii, și pe mucenici, și pe patriarhi, și pe cuvioșii Tăi, Cel ce ai 

dăruit pocăința spre iertarea păcatelor, Însuți, Cel ce ai voit a pătimi ca să izbăvești 

lumea, Cel ce Ți-ai dat Trupul Tău pentru tot omul care mărturisește că Tu ești Fiul lui 

Dumnezeu, Cel ce l-ai primit pe prorocul David care s-a pocăit, primește [și] pe robul 

Tău (N) care s-a pocăit de păcatele sale împotriva puterii (Tale). Dăruiește-i lui, 

Doamne, să se împărtășească cu sfintele și fără-de-moarte și de-viață-făcătoarele 

Taine, ca să se facă părtaș și stării celei de-a dreapta Ta. Că Tu ești sfințirea noastră 

și luminarea celor păcătoși și Ție slavă înălțăm, Tatălui...‖. 
20

 Rugăciunea este de fapt o prelucrare mai elaborată a unui model grecesc întâlnit începând 

cu secolul al X-lea în mss. precum Vat. Gr. 1833 (f. 42
v
) sau Grott. Γ.β. IV (f. 54

r
) 

(MIGUEL ARRANZ, „Les prières pénitentielles...‖, în OCP 57/1991, p. 129). Mai întâlnim 

această rugăciune într-un Slujebnik sârb din sec. XV și în ms. Mosc. Bibl. Sinod. 307 (sec. 

XV), indicate de Almazov [АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ АЛМАЗОВ, op. cit., 

(„Приложенїя‖) p. 45)]. Iată textul din ms. BAR sl. 32: 

Traducere: „Stăpâne, Doamne, Care Singur ești bun și fără-de-păcat, bogat în milă 

și în îndurări, Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, 

surpă-l pe satana sub picioarele robului Tău care cade la Tine și primește pocăința și 

mărturisirea lui ca lărgimea și înălțimea cerului, tămăduiește zdrobirea inimii lui și 

chipul Hristosului Tău întru el prin fapte bune, ca să fie bineplăcut Ție și să se 

învrednicească veșnicelor bunătăți ale Hristosului Tău, cu care Ție slavă și 

mulțumire înălțăm, Tatălui...‖. 
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/ „Ὁ Θεὸο ὁ ηῆο ηνῦ ἀλζξώπνπ 

θύζεωο ηὸ εὔιωηνλ θαὶ ἀζζελὲο ἐπηζηάκελνο...‖;
21

 

 R 13: „Stăpâne Doamne, Dumnezeule Atotțiitorule, Care pentru 

mântuirea neamului omenesc...‖/ 

/ „Δέζπνηα Κύξηε ὁ Θεὸο 

ὁ παληνθξάηωξ, ὁ ἐπὶ ζωηεξίᾳ ηνῦ γέλνπο ηῶλ ἀλζξώπωλ θαηαμηώζαο 

θαηαπαηῆζαη ηὴλ γῆλ...‖;
22

 

 R 14: „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiul și Cuvântul 

Dumnezeului celui viu, Păstorule și Mielule...‖/ 

/ „Κύξηε Ἰεζνῦ 

Χξηζηέ, πἱὲ Θενῦ ηνῦ δῶληνο, ἀκλὲ θαὶ πνηκὴλ, ὁ αἴξωλ ηὴλ ἁκαξηίαλ 

ηνῦ θόζκνπ...‖;
23

 

 R 15: „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiul și Cuvântul 

Dumnezeului celui viu, Păstorule și Mielule...‖/ 

/ „Κύξηε Ἰεζνῦ 

Χξηζηέ, πἱὲ Θενῦ ηνῦ δῶληνο, ἀκλὲ θαὶ πνηκὴλ, ὁ αἴξωλ ηὴλ ἁκαξηίαλ 

ηνῦ θόζκνπ...‖;
24

 

                         
21

 Aceasta este, de fapt, o rugăciune pentru cel ce s-a jurat pripit. Versiunea grecească cea 

mai timpurie apare în cod. Barberini Gr. 336 (sec. VIII) (STEFANO PARENTI, ELENA 

VELKOWSKA, op. cit., p. 203).  

Traducere: „Stăpâne, Doamne, Care Singur ești bun și fără-de-păcat, bogat în milă 

și în îndurări, Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, 

surpă-l pe satana sub picioarele robului Tău care cade la Tine și primește pocăința și 

mărturisirea lui ca lărgimea și înălțimea cerului, tămăduiește zdrobirea inimii lui și 

chipul Hristosului Tău întru el prin fapte bune, ca să fie bineplăcut Ție și să se 

învrednicească veșnicelor bunătăți ale Hristosului Tău, cu care Ție slavă și 

mulțumire înălțăm, Tatălui...‖. 
22

 Aceasta este o rugăciune pentru dezlegarea de blestem. Prototipul grecesc al rugăciunii 

apare deja în ms. Sin. Gr. 959 (sec. XI) (АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

ДМИТРИЕВСКИЙ, op. cit., p. 51).  

Traducere (după textul grecesc): „Stăpâne Doamne, Dumnezeule Atotțiitorule, Care 

pentru mântuirea neamului omenesc ai binevoit a te pogorî pe pământ, Cel ce ai zis: 

«Oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer», și noi, prin porunca Ta, 

dezlegăm pe robul Tău (N) de blestemul acesta cu care s-a jurat; rugămu-Te și Te 

chemăm, ca să-i ierți și să nu-i socotești lui păcatul, ci dăruiește lui și nouă iertarea 

păcatelor. Că Tu Unul ești fără-de-păcat și puternic a ierta păcatele...‖. 
23

 Această rugăciune, de origine ne-constantinopolitană, foarte probabil – orientală, apare 

începând cu sec. al X-lea, în mss. precum Vat. Gr. 1833 (f. 41
v
), Grott. Γ.β. IV (f. 50

r
) etc. 

(MIGUEL ARRANZ, „Les prières pénitentielles...‖, în OCP 57/1991, pp. 102-109). Ea este 

în continuare în uz (cf. ***Molitfelnic, pp. 64-65). 
24

 Această rugăciune are un incipit identic cu R 14, fiind, de fapt, varianta sa cu mult mai 

elaborată, care apare în Evhologhiile mai târzii, precum în Molitfelnicul românesc actual, ca 

„Rugăciune pe care o citește arhiereul sau preotul, pentru iertarea păcatelor celor de voie și a 
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 R 16: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei 

sufletului meu...‖/ 

;  

 R 17: „Domnul Dumnezeu preamilostivul să te miluiască...‖/ 

;  

 R 18: „Doamne, Dumnezeul nostru, Unule bun și iubitor-de-oameni, 

Unule sfânt și Care întru sfinți Te odihnești/ 

/ „Κύξηε ὁ Θεὸο ἡκῶλ, ὁ 

κόλνο ἀγαζὸο θαὶ θηιάλζξωπνο, ὁ κόλνο ἅγηνο θαὶ ἐλ ἁγηνῖο 

ἀλαπαπόκελνο...‖;
27

 

 R 19: „Doamne, Dumnezeul nostru, pe mine smeritul, netrebnicul și 

nevrednicul robul Tău...‖/ „

.

                                                               

celor fără de voie și pentru tot jurământul și blestemul‖ (***Molitfelnic, pp. 459-461). În mod 

obișnuit, aceasta are caracterul de rugăciune de dezlegare generală înainte de cuminecare.  
25

 Această rugăciune se rostea de preot ca pregătire pentru cuminecarea celui ce s-a 

spovedit. Ea se regăsește în Molitfelnicul românesc actual, în cadrul rânduielii împărtășirii 

grabnice a celui bolnav (a se vedea: ***Molitfelnic, pp. 171-172).  
26

 Această rugăciune, ce nu are un echivalent grecesc, se rostea de către preot înainte de 

cuminecarea celui ce s-a spovedit. Ea este în prezent integrată în Molitfelnicul românesc în 

cadrul rânduielii împărtășirii grabnice a celui bolnav (***Molitfelnic, pp. 172-173). 
27

 Aceasta era, de fapt, la origine, o rugăciune pentru cei ce s-au spurcat cu mâncăruri 

necurate (cf. ms. St. Petersburg 226, sec. X, ff. 116
r
-117

v
). Rugăciunea a fost ulterior 

prelucrată și amplificată în documentele slave, căpătând un caracter general („Rugăciune ce 

se citește la toată spurcăciunea‖) și fiind folosită uneori ca rugăciune de iertare a 

penitentului după mărturisire, ca în cazul ms. BAR sl. 33, ff. 209
r
-214

r
. Dintre mss. 

analizate, doar ms. BAR sl. 33 redă această rugăciune în legătură cu rânduiala Mărturisirii. 

De fapt, așa cum apare în acest ms., doar incipitul corespunde variantei originare: 

„Doamne, Dumnezeul nostru, Unule bun și iubitor-de-oameni, Unule sfânt și Care întru 

cele sfinte te odihnești, Cel ce lui Petru, verhovnicului apostolilor Tăi, prin arătare i-ai 

poruncit ca nimic să nu-i pară spurcat sau necurat din cele făcute de Tine spre hrana și 

îndulcirea oamenilor, iar prin vasul alegerii, Pavel apostolul, ai zis că toate sunt curate celor 

curați, Însuți și acum, Stăpâne preasfinte, cu chipul cinstitei Cruci, binecuvintează și 

curățește pe robul Tău acesta N. de toată săgeata veninoasă și de toată înșelăciunea...‖. De 

aici, rugăciunea este combinată cu R 15, continuând cu înșiruirea diferitelor păcate, iar 

încheierea este proprie acesteia din urmă. 
28

 Această rugăciune nu are un echivalent grecesc. Almazov indică o altă variantă mai 

elaborată într-un Trebnic din sec. XVII (ms. Тро́ице-Се́ргиева Ла́вра 221; АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ АЛМАЗОВ, op. cit., p. 113). Iată textul rugăciunii din ms. BAR rom. (sl.) 

167: 
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 R 20: „Dezlegarea preasfințitului arhiepiscop al Constantinopolului, chir 

Mihail, numit „Ashalon‖;
29

 

Descrierea rânduielii Mărturisirii și distribuirea rugăciunilor 

„ad libitum” 

În tabelul de mai jos oferim o descriere schematică a structurii ritului 

Mărturisirii în documentele analizate, precum și a distribuirii rugăciunilor adiționale: 

                                                               

  

Traducere: „Doamne, Dumnezeul nostru, pe mine smeritul, și netrebnicul, și 

nevrednicul robul Tău (N), Care după mare mila Ta m-ai arătat slujitor al preoției 

Tale ca să mijlocesc pentru cei păcătoși, Cel ce voiești ca toți oamenii să cunoască 

Adevărul și să se mântuiască, Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă 

și să fie viu, primește rugăciunea mea înaintea bunătății Tale pentru păcatele robului 

Tău acestuia (N), care vine la pocăință, șterge fărădelegea greșeala lui ca să Îți 

slujească Ție cu inimă curată și să se învrednicească fericirii veșnice...‖. 
29

 Aceasta este o formulă de dezlegare târzie, identificată și de Almazov în ms. Mosc. Bibl. 

Sinod 224 (sec. XV) [АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ АЛМАЗОВ, op. cit., („Приложенїя‖) 

p. 77)] Iată textul din ms. BAR sl. 421: „

Traducere: „Frate, cum mult te-ai pocăit cu inimă zdrobită și te-ai mustrat pe sine-ți 

până în sfârșit, așa Dumnezeu cel Sfânt, izvorul bunătății și adâncul iubirii-de-

oameni, te dezleagă prin mine nevrednicul pe tine, robul lui Dumnezeu (N), de toate 

păcatele câte ai făcut în viață până în ceasul de acum, și câte le-ai pomenit și câte 

altele le-ai uitat, iar Hristos Dumnezeu să te ierte și să te învrednicească harului și 

bunătății Sale cu toți sfinții care au bineplăcut Lui; și să fie întru totul lăsată vina 

păcatelor tale, pe care din inima ta le-ai spus cu cuvântul în mărturisire‖. 
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30

 În acest ms., rânduiala este atribuită Sfântului Vasile cel Mare. Cel mai probabil aceasta 

este o eroare a copistului, care l-a confundat pe Părintele capadocian cu monahul Vasile, 

autorul Deuterokanonarion-ului (MIGUEL ARRANZ, I Penitenziali Bizantini. Il 

Protokanonarion o Kanonarion Primitivo di Giovanni Monaco e Diacono e il 

Deuterokanonarion o “Secondo Kanonarion” di Basilio Monaco, col. „Kanonika‖, nr. 3, 

Pontificio Instituto Orientale, Roma, 1993, pp. 182-183 et passim). 
31

 În cadrul ms., rugăciunile adiționale preced rânduiala propriu-zisă a Mărturisirii. În 

tabelul de mai sus acestea au fost plasate la urmă, pentru a ușura citirea tabelului. 

AR sl. 32 
 
Introducer
e 
Binecu-
vântare 
Rugăciuni 
începătoar
e 
Ps 50 
Ps 4 
R 4 
R 1 
Ps 12 
R 2 
Ps 24 
R 3 
Îndemnuri 
+ 
mărturisir
e 
R 4 
„Ceea ce 
ești mai 
cinstită‖ 
Otpustul 
R 8 

R 9 
R 10 
R 11 

R 12 

R 13 

R 6 
R 15 

R 16 
R 17 

BAR sl. 3330 

 
Introducere 

Binecu-
vântare  
Rugăciuni 
începătoare 
Ps 50 
Ps 69 
Ps 4  
R 1 
Ps 6 
R 2 
Ps 12 
R 3 
Mărturisire 
+ 
Stabilirea 
epitimiei 

Otpustul 
R 14 

R 18 

R 17 
Mărturisire 
umilincioasă 

BAR sl. 421 
 
Introducere 
Binecu-
vântare 
Rugăciuni 
începătoare 
Ps 50 
Ps 4 
R 1 

R 4 
Ps 6 
R 2 
Ps 12 
R 3 
Îndemnuri+ 
Mărturisire 
R 4 
„Ceea ce ești 
mai cinstită‖ 
Otpustul 

Îndemnuri + 
Stabilirea 
epitimiei 

ff. 60-6531: 
R 12 
R 6 
R 20 
R 15 
R 17 
R 8 
R 9 
R 10 

TG 
1545 

 
Introduc
ere 

Binecu-
vântare 
Rugăciu
ni 
începăto
are 

Ps 50 
Ps 4 
R 1 
Ps 6 
R 2 
Ps 12 
R 3 
Îndemn
uri + 
mărturis
ire 
R 4 
Îndemn
uri+ 
Stabilire
a 
epitimie
i 
R 17 

R 8 

R 9 
R 10 

CL 1635 
 
Introducere 

Binecu-vântare 
Rugăciuni 
începătoare 
Ps 50 
Ps 4 
R 1 
Ps 6 
R 2 
Ps 12 
R 3 
Îndemnuri + 
mărturisire 
R 4 
Citiri 

„Ceea ce ești mai 
cinstită...‖ 
Otpustul 

Dacă penitentul 
este vrednic de 
cuminecare: 
Dezlegare +  
R 5 
 
Dacă nu este 
vrednic: 
Îndemnuri+ 
Stabilirea 
epitimiei 
După săvârșirea 
epitimiei:  
R 7 / R 6 

BAR rom. 167 
 
Introducere 

– 
Rugăciuni 
începătoare 

Ps 31 
Ps 94 
Ps 69 
Tropare 
penitențiale 

Litania mare 

R 19 

Îndemn 

R 4 
R 3 
Îndemn + 
Mărturisire 

R 15 
Stabilirea 
epitimiei 
R 2 
Citiri 

Ectenie 

R 1 
R 9 (după 8 
zile) 

BAR sl. 
727 

 
Introducer
e 

Binecuvân
tare 
Rugăciuni 
începătoar
e 

Ps 50 
Ps 4 
R 1 
Ps 6 
R 2 
Ps 12 
R 3 
Mărturisir
e 

R 4 
Citiri 

„Ceea ce 
ești mai 
cinstită‖ 
Otpustul 

Dezlegare 

R 5 
Stabilirea 
epitimiei 
După 
săvârșirea 
epitimiei:  
R 7 + R 6 
Otpustul 
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Riturile preliminare 

Ms. BAR sl. 32, ms. BAR sl. 421, TG 1545 și CL 1635 și ms. BAR sl. 

727 conțin rubrici introductive asemănătoare. Penitentul intră în biserică 

(sau în alt loc liniștit, cf. CL 1635) cu smerenie și cu mâinile strânse la piept, 

iar preotul îl îndeamnă să se închine lui Dumnezeu către Care se întoarce. 

Penitentul face apoi trei închinăciuni înaintea altarului, zicând după preot: 

ms. BAR sl. 32: „Doamne greșit-am, miluiește-mă și mă iartă. Doamne, Cel 

ce m-ai zidit, miluiește-mă și mă iartă! Doamne, fără de număr am greșit, 

miluiește-mă și mă iartă‖/ ms. BAR sl. 421: „Doamne, greșit-am, miluiește-

mă; fără de număr am greșit, Doamne, miluiește-mă‖/ TG 1545: „Doamne, 

greșit-am Ție, miluiește-mă‖/ CL 1635: „Greșit-am, Doamne, iartă-mă, 

primește-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, și mă miluiește, Doamne; 

curățește-mă pe mine păcătosul, Doamne, Cel ce m-ai zidit, și mă miluiește. 

Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă pentru numele Tău cel sfânt‖/ 

ms. BAR sl. 727: „Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă 

miluiește‖. După aceasta, preotul așază Evangheliarul și Crucea pe un 

analog înaintea altarului, iar penitentul își pune mâinile și capul pe 

Evangheliar. În schimb, ms. BAR sl. 33 indică doar ca penitentul să facă 15 

închinăciuni înaintea altarului. De asemenea, ms. BAR rom. (sl.) 167 

prevede ca penitentul, după ce venit în mijlocul bisericii și s-au închis ușile, 

să facă trei închinăciuni, preotul binecuvântându-l cu mâna. 

Urmează începutul propriu-zis al slujbei. Cu excepția ms. BAR rom. 

(sl.) 167, toate documentele conțin formula de binecuvântare inițială 

„Binecuvântat este Dumnezeul nostru...‖, urmată de rugăciunile începătoare: 

Trisaghion – „Tatăl nostru‖, „Doamne, miluiește‖ de 12 ori,
32

 „Veniți să ne 

închinăm...‖ de trei ori.
33

 Doar ms. BAR rom. (sl.) 167 debutează cu imnul 

„Împărate ceresc...‖ înainte de Trisaghion. De regulă, rugăciunile 

începătoare sunt succedate de Ps 50. Numai ms. BAR sl. 33 adaugă acestuia 

și Ps 69. Având în vedere faptul că ms. BAR rom. (sl.) 167 prezintă în 

continuare o rânduială total diferită față de celelalte documente, îl vom 

analiza la urmă.  

Psalmii și rugăciunile premergătoare mărturisirii 

În ms. BAR sl. 33, TG 1545, CL 1635 și ms. BAR sl. 727 această 

secvență conține trei psalmi, urmați de câte o rugăciune: Ps 4 + R 1; Ps 6 + 

R 2; Ps 12 + R 3. Ms. BAR sl. 32 adaugă după Ps 4, în mod nepotrivit, R 4, 

care are însă un incipit ușor diferit față de varianta generalizată: „

‖. Rugăciunea (în această variantă textuală) este adăugată și în ms. 

                         
32

 Ms. BAR sl. 727 nu prevede „Doamne, miluiește‖ de 12 ori. 
33

 Rânduiala cuprinsă în TG 1545 omite „Veniți să ne închinăm...‖. 
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BAR sl. 421, însă după R 1. De asemenea, în ms. BAR sl. 32 Ps 6 este 

înlocuit de Ps 12, iar locul acestuia din urmă este ocupat de Ps 24. Ms. BAR 

rom. (sl.) 167 descrie o rânduială cu totul diferită față de celelalte 

documente, motiv pentru care îl vom analiza separat, la urmă. 

Îndemnurile preoțești și mărturisirea păcatelor 

După R 3, mss. BAR sl. 32 și BAR sl. 421, TG 1545 și CL 1635 

prevăd îndemnuri pe care preotul le adresează penitentului. Întâi, preotul era 

atenționat să îl învețe pe acela cu blândețe, răbdare și dragoste și să îl 

încurajeze să își mărturisească păcatele. Apoi, îl ridica pe penitent și îi 

reamintea de mila și dreptatea lui Dumnezeu, Care nu caută la fața omului, 

dar i se punea în vedere și faptul de a nu da vina pe altcineva pentru păcatele 

sale sau de a ascunde, din pricina rușinii, vreun păcat, pentru a nu fi lepădat 

din Împărăția lui Dumnezeu. De pildă, TG 1545 indică preotului să adreseze 

penitentului următoarele: „Acum, fiule, m-ai numit părinte și vrei să ne 

mărturisești mie, smeritului; să nu îți fie rușine de mine, păcătosul, ci arată-

mi toate păcatele tale. Crede lui Dumnezeu, Care te va ierta de cele pe care 

le mărturisești aici. Să nu te rușinezi de mine, frate, ca să nu fi lepădat din 

Împărăția Cerurilor. Mărturisește-mi mie toate, fiule, și nu te pierde cu 

rușinea, ci spune-mi întâi cum ți-ai pierdut fecioria...‖.
34

 Așadar, accentul se 

punea pe lepădarea stării de rușine. Astfel de îndemnuri erau urmate de 

întrebări sau de înșiruiri ale diverselor păcate, cu scopul de a-l ajuta pe 

penitent să facă o mărturisire cât mai sinceră și completă. Toate acestea lasă 

impresia unei „spovedanii generale‖. Apoi, urma, de obicei, mărturisirea 

propriu-zisă, iar penitentul rostea după preot următoarea introducere:  

„Mărturisescu-mă lui Dumnezeu, și preacuratei Sale Maici, și tuturor 

cereștilor Sale puteri, și tuturor sfinților, și ție, părinte, toate păcatele mele, 

și toate lucrurile mele cele rele pe care le-am gândit, și pe care le-am grăit și 

pe care le-am făcut cu voia mea sau fără voia mea, pe care le țin minte și pe 

care le-am uitat, și pe care le-am făcut de la botezul meu până în ziua de 

astăzi; pe acestea toate le mărturisesc Atotputernicului Dumnezeu și ție, 

părinte, și voiesc să mă pocăiesc, dacă îmi va ajuta mie Dumnezeu; iar tu, 

părinte, iartă-mă‖.  

 

                         
34

 În Molitfelnicul românesc actual, lista întrebărilor adresate penitentului este precedată de 

un îndemn diferit: „Iată, fiule, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta cea cu 

umilință...‖ (***Molitfelnic, p. 65). Discutabil este avertismentul: „...iar de vei ascunde de 

mine ceva, să știi că toate păcatele de două ori le vei avea‖, de vreme ce mai înainte preotul 

s-a numit pe sine „numai un martor‖, penitentul mărturisindu-se lui Hristos Însuși, prezent 

prin sfânta Lui icoană. Aceste cuvinte adresate penitentului apar întâi în sec. XV-XVI, 

regăsindu-se în ms. Panteleimon Gr. 311 (АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ АЛМАЗОВ, op. 

cit., p. 29). Această formulă se va răspândi la slavi și, ulterior, la români prin includerea ei 

în Trebnicul moscovit din anul 1658 (p. 63). 
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Din rânduiala descrisă de ms. BAR sl. 33 lipsesc lungile îndemnuri, 

penitentul doar rostind după preot: „Mărturisescu-mă Ție, Doamne, 

Dumnezeule al cerului și al pământului, și ție, părinte duhovnicesc. Greșit-am 

mai mult decât nisipul mării‖. Preotul îl întreabă apoi de păcatele săvârșite 

și îi dă epitimia potrivită. Îndemnurile lipsesc și din ms. BAR sl. 727, preotul 

zicând doar: „Spune, fiule, înaintea mea toate lucrurile tale, pe care le-ai 

făcut‖, iar penitentul repetă apoi după preot obișnuita formulă introductivă a 

mărturisirii: „Mărturisescu-mă lui Dumnezeu...‖. 

După mărturisire, mss. BAR sl. 32, BAR sl. 421, BAR sl. 727, TG 

1545 și CL 1635 prevăd ca preotul să rostească R 4. Doar ms. BAR sl. 33 nu 

conține această rugăciune de dezlegare, ci indică imediat otpustul.  

Citirile scripturistice 

CL 1635 este primul dintre documente care prevede citiri 

scripturistice în cadrul rânduielii Mărturisirii. Pericopele indicate sunt 1 Tim 

1, 15-17 și Mt 9, 9-13.
35

 Apostulul de este precedat de Prochimen și nici nu 

sunt indicate stihuri pentru Aliluiarion. Aceleași pericope sunt indicate și în 

ms. BAR rom. (sl.) 167, precum și în ms. BAR sl. 727. În cel dintâi ms. 

Apostolul este precedat de Prochimenul: Ps 40, 4a, cu stihul: Ps 6, 1a, în 

timp ce al doilea ms. schimbă doar stihul: Ps 40, 3a. 

Stabilirea epitimiei, dezlegarea și accesul la cuminecare 

Ms. BAR sl. 421 și TG 1545 indică preotului să ofere penitentul 

îndemnuri de îmbărbătare, ca nu cumva acesta să deznădăjduiască, părându-

i-se grea pocăința, și să îi stabilească o epitimie după putere. Potrivit CL 

1635, după otpust, dacă penitentul primește dezlegare pentru a se cumineca, 

preotul rostește formula de dezlegare semi-declarativă: „Fiule, te iertă 

Hristos Dumnezeu nevăzut (tainic), și eu‖ și R 5. Dacă însă penitentul nu 

primește dezlegare, atunci preotul îi adresează îndemnuri catehetice și îi 

stabilește o epitimie potrivită. După împlinirea epitimiei, penitentul vine 

iarăși la biserică, iar preotul citește R 6 sau R 7. Conform ms. BAR sl. 727, 

după otpust, preotul rostește, de asemenea, o formulă de dezlegare semi-

declarativă: „Dumnezeu să te ierte, iar eu te dezleg pe tine, fiul meu 

duhovnicesc. Amin‖ și R 5. Preotul stabilește epitimia, iar atunci când 

penitentul revine după împlinirea acesteia, citește atât R 6, cât și R 7 și face 

otpustul. 

Rugăciunile „ad libitum” 

Pe lângă rânduiala propriu-zisă a Mărturisirii, unele documente 

conțin rugăciuni adiționale de dezlegare după împlinirea epitimiei, de iertare 

                         
35

 Citirile au fost integrate în cadrul Ritului Mărturisirii în secolul al XI-lea. Astfel, regăsim 

Apostolul de la 1 Tim (12-17) și pericopa evanghelică de la Matei în ms. Grott. Ζ.δ. II 

(1090); MIGUEL ARRANZ, „Les formulaires de confession dans la tradition byzantine..., 

II – 3 (1
e
 partie)‖, în OCP, 58/1992, p. 447.  
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sau pregătitoare pentru cei ce urmează să se împărtășească. Astfel, ms. BAR 

sl. 32 conține trei rugăciuni „pentru dezlegarea celui ce s-a mărturisit, când a 

sfârșit canonul [epitimia; n.n.] (dat) de părintele său‖: R 8, R 9, R 10; o 

„Rugăciune pentru cel ce se pocăiește și se mărturisește‖ – R 11; o 

„Rugăciune pentru cel ce se jură pe sine pripit‖ – R 12; o „Rugăciune pentru 

dezlegarea de tot blestemul‖ – R 13; o „Rugăciune pentru iertarea fiului 

duhovnicesc‖ – R 6 și trei rugăciuni pentru cel ce urmează să se 

împărtășească: R 15, R 16, R 17. 

În ms. BAR sl. 33, R 14 este întrebuințată ca rugăciune de dezlegare 

pentru cuminecare, fiind urmată de două rugăciuni „la toată spurcăciunea‖ – 

R 18 și R 17. După acestea, este însemnată o formulă de mărturisire 

umilinciosă pe care o rostea penitentul, precedată de titlul „Înnoire‖ 

(Поновленїе):  

„Părinte, greșit-am la cer și înaintea Ta, primește-mă, Părinte, pe mine cel ce 

mă pocăiesc, că mult am greșit și fără-de-lege am făcut; greșit-am, Părinte, 

dintru început până în sfârșit, greșit-am de la răsărit la apus, greșit-am de la 

pământ la cer, greșit-am înaintea Ta, și înaintea sfinților Tăi îngeri, și 

înaintea feței sfinților Tăi, greșit-am cu minciuna și cu clevetirea, greșit-am 

cu zavistia și cu judecata, și cu dușmănia, greșit-am cu iuțeala și cu mânia. 

Ci tu, Părinte, iartă-mă și mă binecuvintează‖.  

La urmă, este indicat răspunsul preotului: „Dumnezeu să te ierte, fiule‖. 

Ms. BAR sl. 421 conține între filele 60
r
-65

r
, rugăciuni de dezlegare 

după spovedanie sau de iertare: pentru cel ce s-a jurat pripit – R 12; pentru 

iertarea fiului duhovnicesc – R 6; „Dezlegarea‖ Patriarhului Mihail al 

Constantinopolului – R 20; pentru cel ce urmează să se împărtășească – R 

15 și R 17; la împlinirea epitimiei – R 8, R 9 și R 10. TG 1545 conține doar 

rugăciunea pentru cel ce se împărtășește – R 17 și cele trei rugăciuni pe 

care le rostește preotul la împlinirea epitimiei – R 8, R 9 și R 10. 
 

Rânduiala din ms. BAR rom. (sl.) 167 

După rugăciunile începătoare, ms. BAR rom. (sl.) 167 prevede un 

grup de 3 psalmi: 31, 94, 69
36

 și cele trei tropare penitențiale [„Miluiește-ne 

pe noi, Doamne..., Slavă.. Doamne, miluiește-ne pe noi..., Și acum... 

Nădejdea lumii cea bună, Născătoare-de-Dumnezeu... (Theotokion-ul de 

Luni seara pe glasul al IV-lea)]‖. Urmează litania mare, ce conține cererile: 

„În pace Domnului să ne rugăm‖; „Pentru pacea de sus...‖; „Pentru sfântă 

biserica aceasta...‖; „Pentru lăsarea păcatelor și pentru mântuirea robului lui 
                         
36

 Pss 31 și 69 au o profundă semnificație penitențială. Aceasta nu lipsește nici din Ps 94, 

care, de obicei, a fost perceput ca un psalm de laudă. Includerea lui în rânduiala Mărturisirii se 

datorează probabil stihului /„Să întâmpinăm fața lui 

întru mărturisire‖ (v. 2), precum și avertismentului final, potrivit căruia cei păcătoși, care 

rătăcesc și nu cunosc căile Domnului, „nu vor intra întru odihna Mea‖ (v. 12). 
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Dumnezeu (N)...‖; „Pentru ca să audă Domnul Dumnezeul nostru glasul 

[rugăciunii] noastre...‖; „Pentru ca să primească mărturisirea lui...‖; „Pentru 

ca să ne izbăvim de tot necazul...‖; „Apără, mântuiește...‖; „Pe Preasfânta, 

Curata...‖. Între antepenultima și penultima cerere este intercalată R 19, fără 

a fi indicat la urmă un ecfonis.  

Preotul îl ia pe penitent de mâna dreaptă și îl duce înaintea altarului, 

unde acesta face trei metanii. Apoi, îl conduce în strană și îi adresează un 

scurt îndemn: „Frate, nu pot eu să primesc mărturisirea ta, ci o primește 

Dumnezeul cel ce poate să ierte și să izbăvească și să lumineze cugetul tău 

prin Duhul Sfânt și să te învețe ce este bineplăcut Lui și să-ți dea smerenie și 

răbdare în toate lucrurile și să te îndrepteze la viața cea veșnică‖.  

După ce preotul rostește R 4 și R 3, îl prinde iarăși de mâna dreaptă 

pe penitent și îi zice: „Iată, fiul meu duhovnicesc, din mila Bunului 

Dumnezeu, te-ai întors către Sfânta Biserică a lui Hristos și către mine 

nevrednicul și păcătosul. Deci din pricina rușinii nu ascunde de mine cele ce 

ai făcut. Nu ești osândit în ziua aceasta înaintea Domnului nostru Iisus 

Hristos, ci spune înaintea Domnului și a tuturor sfinților Lui toate păcatele 

tale. Că aici este iertarea, iar acolo este judecata și plata‖. Penitentul se 

închină apoi înaintea altarului și zice: „Mărturisesc, Doamne, Ziditorule al 

cerului și al pământului, toate cele ascunse ale inimii mele, ce le-am greșit‖. 

Apoi, iarăși zice: „Mărturisescu-mă lui Dumnezeu, și preacuratei Sale 

Maici...‖ și „Părinte, greșit-am la cer și înaintea Ta...‖, înșiruind o lungă listă 

de păcate. La urmă, încheie astfel: „Greșit-am mai mult decât toți oamenii 

cei de demult, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, câte s-au spus în cărțile 

sfinte și câte s-au spus la Botez, în care toate s-au acoperit și au trecut. 

Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul, iar tu, părinte, iartă-mă, 

binecuvintează-mă și te roagă pentru mine păcătosul, cinstite părinte‖. 

Urmează R 15, o listă lungă cu epitimii stabilite pentru diferite 

păcate și R 2. Apoi, sunt indicate citirile scripturistice, precedate de 

prochimen, după cum am văzut deja mai sus. Urmează o ectenie cu cererile: 

„Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta...‖; „Încă ne rugăm 

pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne audă pe noi cei ce ne rugăm 

pentru robul Tău (N) și pentru ca să se dăruiască lui iertarea tuturor 

păcatelor pe care le-a săvârșit și le-a mărturisit; Doamne, auzi și miluiește‖. 

Aici este intercalată rugăciunea R 1, urmată de ultimele două petiții:
 
„Apără, 

miluiește...‖ și „Pe Preasfânta, Curata...‖, care în mod normal nu aparțin 

ecteniei, ci unei litanii,  și de ecfonisul „Că milostiv și iubitor-de-oameni 

Dumnezeu ești...‖. Nu este prevăzut otpustul, ci este indicată R 9 spre a fi 

spusă de preot după opt zile de la mărturisirea penitentului.  
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Concluzii și propuneri 

În urma analizării documentelor prezentate în acest studiu, putem 

formula următoarele concluzii și propuneri: 

1) în secolul XVI și în prima jumătate a veacului al XVII-lea, nu exista un 

rit uniform al rânduielii Mărturisirii, documentele slavo-române 

descriind o diversitate a practicii liturgice în săvârșirea acestei Taine; o 

anumită uniformitate se stabilește în a doua jumătate a secolului al 

XVII-lea, modelul predominant fiind cel descris în CL 1635.
37

 La 

stabilirea acestei uniformități trebuie să fi contribuit și traducerea 

Molitfelnicului în limba română. Totodată, începând cu secolul al XVII-lea 

se constată o reducere a numărului rugăciunilor adiționale, care vor fi 

redistribuite în cuprinsul molitfelnicelor, printre „molitvele la diferite 

treburi‖, rupând astfel legătura lor anterioară cu rânduiala Mărturisirii; 

2) rânduiala Mărturisirii consta într-o slujbă de sine stătătoare ce, pe lângă 

mărturisirea propriu-zisă a penitentului, putea cuprinde rituri 

introductive, rugăciuni, psalmi, litanii/ectenii, îndemnuri, citiri 

scripturistice,
38

 otpust. Dacă informațiile din cercetările altor liturgiști nu 

ne permit să legăm această structură de formele vechi ale parcursului 

penitențial, când mărturisirea era un eveniment rar, rânduiala extrem de 

elaborată comparativ cu forma actuală, poate trăda o influență monastică 

și, cel mai probabil era săvârșită în întregime doar în situații 

excepționale când se impunea o cercetare canonică mai cuprinzătoare 

sau o mărturisire generală a păcatelor (de ex: intrarea în monahism, 

hirotonii etc.); 

                         
37

 Acest model, cu unele diferențe ce privesc în primul rând îndemnurile preoțești, se 

regăsește, de exemplu, în Molitfelnicul lui Dosoftei (1681), ff. 120
r
-125

v
, în Molitfelnicul 

de la Bălgrad (1689) (ANA DUMITRAN et alii, op. cit., pp. 356-393), în Molitfelnicul 

slavo-român de la Buzău (1699), ff. 50
r
-59

v
.  

38
 Este foarte interesant faptul că, deși scoase din Molitfelnicul actual, în Evangheliar se 

păstrează în continuare, printre Evangheliile la toată trebuința, două pericope evanghelice 

(alternative) la Mărturisire: Lc 25, 1-10 și, cea tradițională, Mt 9, 9-13, precum și una „la 

mărturisirea femeilor‖ – In 12, 19-36 (***Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, Ed. 

Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, p. 386), deși acestea nu sunt 

întrebuințate în practică. Pericopa din Evanghelia după Luca o întâlnim, de pildă, în ms. 

Ottob. Gr. 344 (1177), precedată de patemia de la Iez 18, 21-32 (VALERIO POLIDORI, 

L’Eucologio della Grande Chiesa di Otranto. Cod. Ottoboni gr. 344 (AD 1177), col. „Studi 

sul Cristianesimo Primitivo‖, 3, Amazon KDP, 2018, pp 165-166), iar pe cea din 

Evanghelia după Ioan, pentru mărturisirea femeilor, o regăsim (cu același scop) în ms. 

Grott. Γ.β. XIV (sec. XIII) (cf. MIGUEL ARRANZ, „Les formulaires de confession dans la 

tradition byzantine. Les sacrements de la restauration de l’ancien euchologe 

constantinopolitain, II – 3 (3
e
 partie), în OCP 59/1993, p. 370). Ar fi de dorit ca o viitoare 

cercetare să analizeze integrarea acestor pericope în Lecționarul Bisericii Ortodoxe Române 

și parcursul lor până astăzi. 
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3) rânduiala veche are un pronunțat caracter pastoral-didactic, presărată cu 

îndemnuri și învățături adresate de preot penitentului, asociate cu o 

remarcabilă grijă față de acesta și rugăciunea comună a celor doi. 

Duhovnicul este atenționat să arate dragoste și smerenie față de penitent 

și să îi stabilească o epitimie cu discernământ pastoral. Penitentul își 

mărturisea păcatele stând în picioare, nefiind mai prejos de preot, care 

era dator a se numi pe sine însuși „păcătos‖, făcându-se astfel părtaș 

pocăinței celui ce se mărturisea (cf. CL 1635) și stimulându-i curajul 

pentru mărturisire. Având în vedere acestea, considerăm că 

avertismentul din rânduiala actuală, pe care preotul îl adresează 

penitentului, „...dacă vei ascunde de mine ceva, să știi că toate păcatele 

de două ori le vei avea...‖, reprezintă o alterare a înțelesului Tainei, 

întrucât mărturisirea păcatelor nu trebuie să izvorască dintr-o teamă 

legalistă de pedeapsă, ci din dragoste față de Dumnezeu și de aproapele; 

4) este semnificativ faptul că preotul rostea o rugăciune de iertare la 

împlinirea epitimiei. De asemenea, formulele de dezlegare declarative 

sunt integrate în rânduiala Mărturisirii abia în secolul al XVII-lea, chiar 

dacă încă din secolul al XVI-lea, penitentul cerea „iertarea‖ de la preot, 

după cum am văzut în formula de mărturisire („...iar tu, părinte, iartă-mă‖). 

Totuși, rugăciunea mai veche (R 4), menționată întâia oară în cel mai 

vechi evhologhiu bizantin, Barberini Gr. 336 (sec. VIII), s-a păstrat în 

cadrul rânduielii actuale, dar după mărturisirea păcatelor. Ea nu trebuie 

înțeleasă ca o  „rugăciune de dezlegare‖ în sensul modern al termenului, 

ci prin ea se cere iertare lui Dumnezeu, invocându-se modelul de 

pocăință întruchipat de Petru, de femeia desfrânată și de vameș. 

În prezent, Molitfelnicul românesc indică impropriu ca „Rugăciune de 

dezlegare‖ o variantă a R 1. Cererea „Împacă-l și-l unește cu sfânta Ta 

Biserică‖, sugerează faptul că această rugăciune este adecvată pentru 

penitenții care au săvârșit păcate de moarte, și care, prin urmare, sunt 

excluși din comunitatea euharistică pe perioada epitimiei.
39

 Astfel, 

                         
39

 Este bine știut faptul că în primele secole Mărturisirea se aplica în cazul păcatelor grele, 

ce implicau o rupere adevărată de Dumnezeu și de aproapele, iar epitimia consta aproape 

exclusiv în excluderea de la cuminecare pe o perioadă îndelungată, pe parcursul căreia 

penitentul trebuia să parcurgă mai multe trepte de pocăință. Așadar, Taina Mărturisirii 

păcatelor era, de fapt, o Taină a împăcării cu Dumnezeu și aproapele (Biserica), fapt 

exprimat limpede prin rugăciunea actuală din Molitfelnic. Totuși, în prezent se mărturisesc 

și păcatele mai ușoare, ce constituie, mai degrabă, o îndepărtare de Dumnezeu și de 

aproapele, iar nu o rupere și excluderea de la împărtășirea cu Sfintele Taine (a se vedea 

JEAN CLAUDE LARCHET, Viața Sacramentală, traducere de Marinela Bojin, Basilica, 

București, 2015, pp. 254-257 și DUMITRU A. VANCA, „Spovedania: marile etape 

istorice‖, în Vocație, slujire, jertfelnicie: cinstire si recunoștința părintelui prof. Nicolae  D. 

Necula la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonat de Viorel Sava și Lucian Petroaia, 

Ed. Basilica, București, 2014, p. 699-720). Astfel, atâta vreme cât Mărturisirea nu se mai 
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propunem ca R 4 să fie reintrodusă în Molitfelnicul românesc, cel puțin ca 

rugăciune alternativă pentru cea actuală. Astfel, R 1 ar putea chiar fi plasată 

după ectenia finală din cadrul rânduielii actuale a Mărturisirii [după modelul 

ms. BAR rom. (sl.) 167], și care în prezent se încheie nefiresc doar printr-un 

ecfonis izolat.
40

 Poate chiar mai potrivită în acest moment ar putea fi R 2, 

prin care, pe lângă dezlegarea păcatelor, se cere și ca Dumnezeu să îl 

învrednicească pe cel ce s-a mărturisit de împărtășirea cu Sfintele Taine; 

5) în ceea ce privește formula declarativă de dezlegare, întrebuințată în 

prezent, „...Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce îmi este 

dată, te dezleg de toate păcatele tale...‖,
41

 aceasta reprezintă un 

împrumut latin, de natură scolastică, și nu corespunde învățăturii 

sacramentale ortodoxe.
42

 Astfel, propunem înlocuirea acesteia cu R 5, 

mai ales că aceasta este întrebuințată în Evhologiul grecesc.
43

 Rostirea 

acesteia de către preot ar trebui să aibă totuși un caracter opțional, 

întrucât R 4, având forma unei rugăciuni propriu-zise, este suficientă. 
 

Abstract: The Order of Confession of Sins and Other Prayers of 

Forgiveness in Slavonic Euchologions in Romania (16
th

 – 17
th

 Centuries)    

The Romanian liturgical slavonic manuscripts and printed editions of the 

Euchologion from the XVI
th 

century and the first half of the XVII
th

 century 

describe an entirely different Ordo of Confession from the one used today. 

The service lacks of an absolute uniformity, is complex and comprise 

preliminary rites, psalms, the confession itself, litanies/ektenes, scriptural 

readings and concluding rites. Moreover, in relation to the rite itself, the 

liturgical documents also contain additional prayers for the forgiveness of 

sins and absolution. Many of the prayers, although being mentioned by 

                                                               

face „în doi timpi‖, împăcarea, adică iertarea, obținându-se la încheierea unei epitimii, la 

vădirea roadelor pocăinței și prin cuminecarea cu Trupul și Sângele Domnului, ci epitimia 

este redusă la un exercițiu ascetic, practicat după obținerea „dezlegării‖, vechea rugăciune 

de împăcare nu își mai are rostul. 
40

 A se vedea ***Molitfelnic, p. 74.  
41

 Aceasta formulă apare întâi într-un Trebnic din 1618 tipărit în tipografia lui Leon 

Mamonici (a se vedea MICHAEL WAWRYK, „De S. Hieromartyre Josaphat: Promotore 

formulae indicativae absolutionis in Ecclesia Rutheno-Ucraina‖, în „Orientalia Christiana 

Periodica‖, vol. 33, nr. 2/1967, pp. 583-603) și s-a generalizat la slavi, iar, pe urmă, la 

români după ce a fost inclusă în Trebnicul lui Petru Movilă din 1646 (***Требник 

Митрополита Петра Могили, vol. 1, Інформаційно - Видавничий Центр, Української 

Православної Церкви, 1996, pp. 362-363).   
42

 Despre caracterul „eterodox‖ al acestei formule, precum și despre implicațiile introducere 

unei „iertări‖ formale a păcatelor în cadrul rânduielii Mărturisirii, a se vedea NIKOLAI 

USPENSKY, Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, traducere de Cezar Login, Ed. Patmos, 

Cluj-Napoca, 2008, pp. 270-274. 
43

 A se vedea, de pildă, ***Εὐσολόγιον ηὸ Μέγα, ζπνπδὴ θαὶ ἐπηζηαζία Σππξίδωλνο 

Ζέξβνπ, Ἐθδνηηθὸο νἶθνο Ἀζηὴξ Ἀζῆλαη, 1992, p. 225. 
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some old byzantine manuscripts from the VIII
th

-XIII
th

 centuries, have 

unjustly fallen into disuse. The purpose of this paper is to offer a 

comprehensive insight of the content of the Rite of Confession described in 

several important Romanian slavonic Euchologion and to suggest some 

revisions for the present form of the rite.  
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1. Folclorul între tradiționalism și modernism 

În anul 1937 Mircea Eliade susținea ideea că folclorul este „un 

instrument de cunoaștere‖ alături de cele pe care oamenii le-au dezvoltat în 

istorie. În același timp, cunoașterea pe care o propune folclorul este de altă 

natură decât celelalte modalități epistemologice întâlnite, chiar și față de 

cele din arii culturale conexe, așa cum este filozofia culturii. „Și anume, 

credem că probleme în directă legătură cu omul, cu structura și limitele 

cunoștinței sale, pot fi lucrate până aproape de dezlegarea lor finală, pornind 

de la datele folclorice și etnografice. Cu alte cuvinte, nu șovăim să acordăm 

acestor manifestări ale „sufletului popular‖ sau ale așa-numitei „mentalități 

primitive‖ valoarea pe care o au majoritatea faptelor ce alcătuiesc experiența 

umană în genere‖.
2
  

Analizând locul și rolul pe care îl ocupă folclorul în cunoașterea 

umană, Mircea Eliade formula două concluzii: la baza credințelor și a 

folclorului popoarelor mai mult sau mai puțin civilizate nu se găsesc creații 

fantastice, ci fapte; pornind de la anumite date care pot fi verificate, se poate 

susține că la baza celorlalte credințe populare stau tot fapte concrete, iar nu 

creații fantastice, fără a trece însă cu vederea procesele de alterare care au 

intervenit cu trecerea timpului, specifice mai ales mentalităților primitive. 

„Folclorul are legile sale proprii; prezența folclorică modifică fundamental 

orice fapt concret, acordându-i semnificație și valori noi. [...] Unele credințe 

s-au răspândit dintr-un anumit centru, și au fost îmbrățișate de popor pentru 

că corespundeau legilor sale mentale, orizontului său fantastic. Trebuie să 

ținem seama, firește, de legile creației folclorice, de alchimia obscură a 

mentalității primitive. Totuși, faptul inițial este o experiență, și asupra 

acestui lucru nu s-a stăruit îndeajuns‖.
3
 

                         
*
 Acest studiu a fost susținut în cadrul Școlii Doctorale „Al. Piru‖ a Facultății de Litere, 

Universitatea din Craiova, sub îndrumarea Conf. Univ. Dr. GABRIELA RUSU-PĂSĂRIN, 

care și-a dat avizul pentru publicare. 
1
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere. 

2
 MIRCEA ELIADE, „Folclorul ca instrument de cunoaștere‖, în MIRCEA ELIADE, 

Insula lui Euthanasius, Ed. Humanitas, București, 1993, p. 26. 
3
 IBIDEM, p. 39. 
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Din punct de vedere etimologic, cuvântul folclor provine din limba 

engleză: folk (popor) şi lore (înţelepciune, ştiinţă). Astfel, prin folclor se 

înţelege ştiinţa despre creaţia sau înţelepciunea poporului. De la termenul 

folclor au derivat alte cuvinte: folcloric (ceva care aparţine folclorului),  

folclorist (persoana care studiază folclorul) și folcloristică (ştiinţa care se 

ocupă cu studiul folclorului). Pornind de la aceste noțiuni, se poate afirma că 

folclorul se referă la totalitatea producţiilor artistice, literare, muzicale, 

plastice create de popor, care au fost transmise la început pe cale orală, 

având trăsături specifice. Folclorul are un pronunţat caracter naţional, 

reflectând ideile, sentimentele şi concepţiile unui popor, reprezentând atât 

principala modalitate de manifestare artistică din trecut, cât şi un izvor de 

inspiraţie pentru creatorii din prezent.
4
 

Folclorul a fost văzut adesea ca un element de sine stătător, specific 

unui anumit timp și spațiu, uitându-se faptul că el nu aparține doar unui 

teritoriu, ci este prezent în cultura universală. Începând cu răspândirea 

științelor în Epoca Luminilor, folclorul a stat la baza dezvoltării 

numeroaselor teorii cu privire la istoria culturii și nu numai. Diferite 

elemente folclorice au fost preluate, prelucrate, interpretate și oferite 

publicului prin intermediul diverselor canale culturale. „Totodată, sistemele 

tradiţionale, ceea ce caracterizează comportamentul ritual şi ceremonial al 

grupurilor, au atras atenţia de timpuriu. Să nu uităm că descoperirile 

geografice au oferit europenilor posibilităţile de contact cu lumi şi culturi 

exotice care le-au ridicat, cel puţin celor care urmau să întemeieze imperii 

coloniale, foarte multe probleme. Toată această avalanşă informaţională 

despre „celălalt‖ a pus bazele unor discipline care ulterior, începând cu 

secolul al XIX-lea, capătă autonomie şi un profil cât mai personal‖.
5
 

Analizând calificativul tradițional, se poate observa că, de-a lungul 

timpului, acesta a căpătat mai multe sensuri. Dacă în sec. al XVIII-lea 

cuvântul separa pe sălbatic de civilizat, iar în sec. al XIX-lea era înlocuit cu 

termeni precum primitiv, arhaic și societate fără scriere, în sec. al XX-lea 

au început să fie folosite din ce în ce mai mult expresiile societate 

tradițională, ne-industrială sau subdezvoltată. „Oricare ar fi termenul folosit 

pentru a califica societatea tradițională, aceasta a fost întotdeauna definită în 

opoziție cu societățile occidentale sau moderne. Examinarea noțiunii de 

                         
4
 PAVEL RUXĂNDOIU, Folclorul literar în contextul culturii populare românești, Ed. 

Grai și Suflet – Cultura Națională, București, 2001, p. 46. 
5
 SABINA ISPAS, „Folclorul este sistemul de sisteme al viețuirii noastre‖, Contrafort, 3-6 

(77-80), martie-iunie 2001, URL: <http://www.contrafort.md/old/2001/77-80/150.html>, 

[consultat la 06 aprilie 2020]. 
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societate tradițională ridică deci problema alterității. Cum să-l concepem pe 

Celălalt și cum să ne concepem?‖.
6
  

În aceste condiții, între numeroasele prejudecăți care s-au formulat 

cu privire la societățile tradiționale se numără: simplismul, conformismul, 

absența scrierii, caracterul anistoric etc. Nu de puține ori, toate aceste 

prejudecăți, și multe altele, au condus la creionarea unei păreri negative 

referitoare la ceea ce înseamnă tradițional și societate tradițională, mai ales 

în opoziție cu modern și societate modernă. „Relația dialectică dintre 

tradiție și modernitate permite deci studierea schimbării sociale în termeni 

de ruptură și continuitate. De asemenea, ea determină o mai pregnantă 

evidențiere a dinamismului societăților descrise ca fiind repetitive și 

staționare. Dinamica socială nu trebuie să fie asimilată cu simpla 

modificare, ci asociată cu căutarea stabilității și conformității. Numeroasele 

metode pe care aceste societăți le folosesc pentru a asigura continuitatea, ca 

și fenomenele de reinventare a tradițiilor, trebuie interpretate ca semne ale 

vitalității lor‖.
7
  

Pornind de la aceste date, atunci când se folosește noțiunea de 

societate tradițională trebuie ca acest lucru să se facă cu prudență. „Ea 

trebuie înțeleasă ca un ideal-tip care, prin definiție, rămâne să fie nuanțat și 

discutat, deoarece, așa cum remarcă judicios Lévi-Strauss, „probabil că nu 

putem încerca să cunoaștem o societate din interior și, în același timp, să o 

clasificăm din exterior în raport cu alte societăți. Aceasta e problema‖‖.
8
 

În analiza societăților tradiționale, nu trebuie uitat faptul că ele 

trăiesc în orizontul Divinității, caracteristică ce are în vedere integrarea 

omului în ordinea divină prin manifestarea credinței și prin imitarea 

gesturilor de la începuturi. În această ordine, Universul este plin de 

simboluri și de semne care așteaptă să fie descifrate în timp ce tensiunile 

specifice sistemului social se schimbă semnificativ. „Secularizarea societății 

tradiționale sau populare descosmicizează ființarea, îl înstrăinează pe 

individ de simbolurile uriașului text care este universul. De acum, individul 

modern este condamnat să trăiască într-o ambiguitate semantică, într-o 

indecizie simbolică și, drept reacție, tensionează interstițiile sistemului, 

încercând să se impună, să dea consistență fluxului de putere pe care îl 

emană și, astfel, să controleze o cât mai mare marjă socială‖.
9
 

                         
6
 MARIE-ODILE GÉRAUD, OLIVIER LESERVOISIER, RICHARD POTTIER, (cu 

colaborarea lui GÉRALD GAILLARD), Noțiunile-cheie ale etnologiei. Analize și texte, 

Traducere de Dana Ligia Ilin, Ed. Polirom, Iași, 2001, p. 52. 
7
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8
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În comparație cu realităţile din lumea tradițională, omul 

contemporan se confruntă atât cu părerea iluzorie că el este creatorul lumii, 

cât și cu încercarea de înțelegere a acesteia. Exceptând anumite elite care se 

raportează în mod real la lumea înconjurătoare, omul contemporan nu 

cunoaște în mod autentic nici ceea ce îl înconjoară și nici nu se cunoaşte pe 

sine însuşi. El primește experiența direct de la televizor sau, mai nou, prin 

intermediul internetului. „Televiziunile comerciale vând experiență 

semipreparată. Renunțarea la bibliotecile care formau, la expedițiile care 

confirmau prin confruntarea empirică cu o realitate concretă s-a făcut sub 

presiunea și în favoarea acestei piețe imense a experienței de-a gata, care 

este rețeaua media‖.
10

 

În aceste condiții, în legătură cu felul în care este perceput și 

prezentat folclorul în timpurile noastre, se poate observa că, în cele mai 

multe cazuri, obiectele populare sunt scoase din contextul lor obișnuit şi 

sunt expuse publicului larg în cadre impersonale, lipsite de viață, fie că este 

vorba de muzee sau de obiecte care vor să amintească de tradițiile 

populare
11

, fără să fie explicat modul în care acestea au apărut, au 

supraviețuit şi s-au dezvoltat de-a lungul timpului. În acest demers, realizat 

nu de puține ori urmărindu-se doar câștiguri materiale, se pierde din vedere 

importanţa pe care au avut-o în istorie atât autorii, unii anonimi, alți 

cunoscuți, cât şi cei care au pus în practică actele culturale tradiţionale, 

transmițându-le cu grijă până în zilele noastre.  

Pornind de la importanța pe care o are un muzeu bine alcătuit în 

procesul complex de valorificare a tradițiilor populare și a vieții autentice, 

Horia Bernea, pentru o perioadă directorul general al Muzeului Țăranului 

Român la a cărui reînființare a contribuit, nota: „În această opţiune, 

obiectele au în muzeu nu funcţia de a se autoprezenta, de a vorbi despre 

sine; ele apar ca argumente în demonstraţii privind trăsăturile ţăranului 

român, gândit ca variantă a civilizaţiei medievale europene, ţăran român 

modelat de istoria locului, sfâşiat între est şi vest, nord şi sud, bântuit de 

nenumărate năvăliri, aşezări, tupilări, osmoze şi influenţe. Profund creştin, 

format în prelungirea unor culturi străvechi, legat organic de lumea 

mediteraneană, de civilizaţii care pot fi urmărite din India până în Bretagne, 

ţăranul român ne apare de o complexitate copleşitoare‖.
12
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2. Folclorul și cultura românească 

Atunci când se analizează cultura românească, trebuie să se 

pornească de la faptul că folclorul autohton reprezintă o componentă 

esențială a culturii naţionale. „Chiar dacă adesea a avut înfăţişări de 

Cenuşăreasă, creaţia populară şi-a dat obolul cu modestie şi în chip 

neprecupeţit la făurirea culturii moderne‖.
13

 Pornind de la aceste realități, 

folclorul românesc se referă la diferitele valori culturale care au la bază 

formarea daco-romană a noastră, valori care s-au contopit în timp cu 

elemente ce aparțin altor zone culturale, cu referire atât la credințele și 

obiceiurile populare, păstrate în ceea ce se numește literatură orală, cât și la 

portul, muzica și dansul popular. „Acest patrimoniu cultural, cu toate 

manifestările lui variate, constituie un capitol amplu şi de deosebită valoare 

al întregii culturi româneşti, care nu numai a premers formele ei cărturărești, 

ci a continuat să se dezvolte în epoca modernă, asigurând culturii scrise 

substanţa originalităţii ei etnice‖.
14

 

În studierea folclorului trebuie avute în vedere mai ales începuturile 

culturii, deoarece, înainte de textele scrise a existat creația orală care s-a 

transmis din generație în generație prin viu grai, indiferent de împrejurările 

existente. În aceste condiții, folclorul se referă în primul rând la preistoria 

culturală a unui popor. „Importanța i se dezvăluie mai pregnant de îndată ce 

se pășește la determinarea originilor literaturilor europene. Pe alocuri, 

procesul e încă nebulos, conturarea lui amănunţită întâmpină dificultăţi, 

unele insolvabile datorită împrejurării că literaturile europene moderne sau 

tributare atât folclorului, cât și literaturii clasice, îndeosebi eline. Cu cât 

prestigiul acesteia a fost mai viu, cu atât folclorul național a rămas mai în 

umbră‖.
15

  

Pornind de la aceste date, importanța folclorului pentru spațiul 

cultural românesc devine evidentă. În comparație cu literaturile europene cu 

o vechime mai mare, mai ales cu cea franceză, în care se poate observa 

filonul literaturii antice, fiind astfel mai opacă la influența folclorică, 

literatura română depinde de literatura populară. „În genere, modelele 

literaturii române vin din literaturile europene mai vechi, dar limba literară 

s-a cimentat având la temelie limba folclorului. Sistemul etimologic latinist 

și cel italienizant au fost învinse prin tăria creației folclorice care oferea 

creatorului cult nucleele necesare construcției‖.
16

  

Nu trebuie uitat însă faptul că, dincolo de valoarea pe care o are 

pentru cercetarea documentară, folclorul manifestă un interes deosebit prin 
                         
13
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 MIHAI POP, PAVEL RUXĂNDOIU, Folclor literar românesc, Ed. didactică şi 

pedagogică, București, 1976, p. 5. 
15

 OVIDIU BÎRLEA, op. cit., p. 23. 
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înseși valoarea sa artistică, referindu-se la însușirile autentice ale poporului. 

Astfel, rolul folclorului este de a pune în lumină specificul unui popor, 

contribuţia sa spirituală adusă patrimoniului umanităţii. Mai mult decât atât, 

folclorul ocupă şi un loc important în procesul de cunoaştere a începuturilor 

unui neam. Și în această direcție, folclorul românesc și-a adus contribuția la 

formarea poporului român şi a culturii naționale. 

În studierea folclorului autohton nu trebuie trecută cu vederea 

strânsa legătură ce a existat între cultura populară românească și creștinism, 

mai ales că întreaga cultură europeană se bazează pe creștinism, atât sub 

aspect social, cât și spiritual. „Literatura, filozofia, artele – toate au pecetea 

spiritualității creștine. Poporul românesc a putut ieși din haosul istoriei la 

luminișurile civilizației mulțumită unei culturi. Această cultură s-a născut și 

s-a închegat sub umbra ocrotitoare a bisericii noastre‖.
17

 

Chiar dacă în anii comunismului ateu a circulat ideea conform căreia 

majoritatea creațiilor populare românești ar aparține perioadei medievale, 

acest lucru nu a putut să înlăture contribuția pe care realitățile culturale de 

proveniență creștină le-au avut asupra tradiției populare românești. „Așadar, 

din rațiuni care nu țin de esența fenomenelor, ci de o comandă a unei 

suprastructuri ideologice, s-a ignorat, unidirecționat și, prin intermediul 

sistemelor de instrucție instituționalizate, a fost eradicat sensul creștin al 

unora dintre componentele culturii românești, între care așa-numita cultură 

populară, tradițională, folclorul, numit recent cultură profundă, ocupă un loc 

de frunte‖.
18

 (Ispas, 2010: 8).  

Această atitudine ce afectează cunoaşterea în ansamblul ei este 

prezentă și în timpurile mai noi, continuând tendința de a neglija legăturile 

ce au existat de-a lungul timpului în cultura noastră între folclor și 

creștinism. „Este necesară o adevărată restituire a valențelor și rolului 

valorilor gândirii creștine, așa cum este aceasta exprimată în folclorul 

românesc, în simboluri, modele de gândire, tipuri, structuri calendaristice, 

sistem juridic și de viață comunitară, coduri și limbaje etc., pentru a oferi o 

identitate reală și complexă întregii culturi românești și pentru a înțelege 

mai bine resorturile profunde ale comportamentelor și atitudinilor 

noastre‖.
19
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Este peste un mileniu din istoria noastră care poate fi desluşit şi 

înţeles doar cu ajutorul limbii şi, mai ales, al informaţiilor pe care le avem 

din analiza credinţelor populare păstrate mai ales datorită existenţei în 

această perioadă paleocreştină a unei unităţi religioase observabilă la nivel 

dogmatic şi cultic. 

În aceste condiţii, în societatea în care trăim se produc diferite 

mutații care afectează toate sectoarele, inclusiv viața spirituală a oamenilor, 

încât anumite evenimente și comemorări au început să înlocuiască la scară 

largă sărbătorile cu caracter creștin care aveau în centru sfinți sau întâmplări 

sacre. Acest proces este dependent de secularizarea mentalităților specifică 

societății postmoderne actuale. „Desprinderea de cunoașterea prin 

transcendent netezește calea spre un „antropologism‖ care plasează omul în 

centrul preocupărilor, în timp ce rațiunea devine mijlocul prin care oamenii, 

în general, tind să descopere adevărurile fundamentale‖.
20

  

În stadiul actual în care se găsește studierea folclorului în țara 

noastră, se vorbește din ce în ce mai mult despre o folcloristică militantă, ca 

fază contemporană a folcloristicii românești, care se află într-o situație 

paradoxală, fiind concurată în activitatea sa atât de etnologie, cât și de 

antropologia culturală. În același timp, ea trebuie să-și curețe trecutul de 

politizările la care a fost supusă cu forţa, fiind obligată să se modernizeze în 

discurs, și nu numai, în vederea finalizării anumitor proiecte pe care nu le-a 

finalizat sau nici nu le-a început. „Folcloristica militantă poate fi înțeleasă 

drept manifestarea contemporană a acestei științe, care face din continuitate 

argumentul funcțional al existenței sale competitive în planul științelor 

sociale. Efortul recuperării proiectelor inhibate și al defazajelor reprezintă 

calea impunerii sale identitare epistemice‖.
21

  

Pentru folcloristica militantă, crearea unei punți între modernitate și 

folcloristica clasică are ca punct de plecare reîntoarcerea la tradiția 

autentică. 

Studierea culturii populare nu trebuie să fie afectată în mod profund 

de noile tendințe de cercetare modernă și nici de noile mijloace de 

comunicare în masă, ci mai degrabă trebuie ca acestea să se îmbine în 

vederea modernizării discursului folcloristicii în vederea obținerii 

rezultatelor dorite. Nu trebuie îndepărtate beneficiile pe care le aduc aceste 

tendințe moderne, ci trebuie analizat felul în care pot să fie alăturate și 

utilizate în folosul folcloristicii, care se află într-o perioadă de transformare 

și de recuperare, având ca principal scop definirea identității naționale. Însă 

nu se poate discuta de identitatea științei, culturii sau a neamului „[...] atâta 
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timp cât soliditatea tradiției moștenite tinde să fie înlocuită cu modelele 

trecătoare, flamboaiante, oricât de atrăgătoare ar fi acestea. Modele trebuie 

asimilate rațional, astfel încât tradiția să capete un plus de flexibilitate în 

exprimarea sa contemporană și înțeleasă ca atare‖.
22

 Această abordare 

înlătură superficialitatea care nu se găsește în modernitatea privită în 

ansamblu, ci în anumite forme marginale ale acesteia. În cele din urmă, 

numai continuitatea reprezintă „[...] garanția solidității și, implicit, a 

legitimității naturale‖.
23

 

În viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat trebuie să se acorde, din 

partea tuturor celor implicați în actul folcloric, o atenție deosebită atât 

cercetătorilor dedicați meseriei lor, cât și adevăraţilor culegători de folclor 

tradițional românesc. Acest lucru este favorizat și în același timp contribuie 

la faptul că, în perioada globalizantă în care trăim, omul are posibilitatea și 

mijloacele necesare de a alege ceea ce este autentic din diversele surse pe 

care le are la dispoziție. Mergând pe acest drum, se poate ajunge până la 

regândirea modelelor de viețuire și a conceptelor și ideilor la care se 

raportează oamenii în activitățile de zi cu zi. Aceste date trebuie să fi 

consemnate de către profesionişti ca documente ce vor vorbi peste ani 

despre timpurile în care trăim. „Dincolo de documentul administrativ sau 

politic există un document al identităţii noastre care se creează neapărat 

printr-o înregistrare specială cu ajutorul aparatelor, pentru că fenomenul 

folcloric are calitatea de a fi un fenomen oral ireversibil şi irepetabil‖.
24

 

Ținând cont de aceste realităţi, mass-media, fenomenul contemporan cel mai 

cunoscut și cel mai întrebuințat de întreaga lume, reprezintă o variantă 

modernă a folclorului contemporan.  

„Noi trăim intens acest proces de folclorizare, noi toţi începem să 

devenim nişte inşi folclorici în măsura în care înţelegem că mass-media este 

de fapt o structură folclorică a societăţii contemporane care deschide canale 

la nivel planetar. De aceea spun eu că este atât de important să acordăm o 

atenţie specială folcloriştilor, dar nu numai „folcloriştilor‖ care iubesc 

folclorul, ci şi celor care, cu obiectivitate, se străduiesc să-l cerceteze în 

instituţii specializate. Asta nu se mai poate face ca pe vremea lui Alecsandri, 

când generoşi oameni de cultură plecau pe teren să culeagă ceea ce li se 

părea că este frumos. Folclorul nu trebuie să fie neapărat frumos după 

rigorile unuia sau altuia dintre noi, el trebuie consemnat ca o realitate pentru 

grupuri diverse‖.
25
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În zilele noastre există o multitudine de personalități de structuri 

diferite, indiferent de domeniul cultural în care activează. La fel se întâmplă 

și în cazul folclorului, atât în ceea ce îi privește pe creatori, cât și pe 

culegători și pe cei care promovează folclorul autentic, ajungându-se până la 

creionarea unor ierarhii de valori în domeniu. De aceea, aprecierea unora 

sau uitarea altora va ține cont de valoarea lor care se va dovedi în timp. 

„Unii dintre savanți se manifestă discret, iar efectele demersurilor lor, 

totdeauna perene, sunt resimțite în timp; de multe ori recunoașterea 

statutului lor deosebit constituie un real proces, în cursul căruia tot mai 

mulți specialiști le consultă și le valorifică lucrările. Alte personalități, 

expansive, apte de comunicare rapidă și agreabilă cu orice tip de 

interlocutor, sunt intens frecventate, citate și apreciate în timpul vieții, 

urmând ca, ulterior, să le fie validată opera și să le fie recunoscută 

contribuția la dezvoltarea domeniului în care au activat‖.
26

 

Odată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicare în masă și cu 

răspândirea lor în toate sectoarele vieții, s-a creionat și raportul ce există 

între spectacolul folcloric contemporan, promovat prin mass-media 

moderne, în care televiziunea ocupă un loc important în recuperarea și 

promovarea tradițiilor, și folclorul autentic, genuin, cu principala sa 

caracteristică, oralitatea. „Un spectacol rămâne un spectacol, aşa cum se 

montează un spectacol shakespearian, se interpretează Mozart sau 

Beethoven, tot aşa apare şi spectacolul folcloric; el este alcătuit în alte 

scopuri decât cel pentru care este creat folclorul genuin. Nu vreau să mai 

facem confuzie între folclorul genuin, care are anumite funcţionalităţi, şi 

spectacolul folcloric, care înseamnă alt tip de creaţie, alt tip de interpret şi 

aşa mai departe‖.
27

  

În acest sens, există numeroase spectacole folclorice care erau de 

tradiţie în întreaga ţară, promovate la scară largă prin mass-media moderne, 

precum și forme ale folclorului autentic peste care s-a așternut din ce în ce 

mai mult amprenta modernității, mai ales printr-una dintre caracteristicile 

sale, desacralizarea. 

Pornind de la aceste date, o tradiție care și-a pierdut în ultimul timp 

din importanța sa originară este colindatul, moment ce îl transpune pe om 

din timpul profan al vieții de zi cu zi în timpul sacru al Nașterii Domnului 

nostru Iisus Hristos. Ca specie rituală, colindul avea un timp clar fixat de 12 

zile, între 23 decembrie și 7 ianuarie. Această perioadă, de la Nașterea 

Domnului (cu 2 zile premergătoare, care vesteau acest eveniment) și până la 
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Sărbătoarea Sfântului Ioan, era a teofanie permanentă în viața omului. În 

zilele noastre, multe dintre caracteristicile esențiale ale colindatului s-au 

pierdut, ajungându-se până la uitarea faptului că prin acest obicei străvechi 

colindătorii vesteau Nașterea Domnului, adică începutul mântuirii lumii. 

Aceste acţiuni rituale, care erau cunoscute şi respectate de întreaga 

comunitate, s-au desacralizat cu trecerea anilor. Astfel că s-a ajuns să se 

audă tot mai des cântece de Crăciun prin magazine şi prin alte locuri 

comerciale, în timp ce filmele difuzate în această perioadă la televizor nu 

fac altceva decât să inducă, prin imagine, senzaţia unei false bucurii care de 

multe ori nu mai are suportul religios specific. „Lumea vrea să se simtă 

bine, să se distreze, să primească daruri, fără să se gândească de ce se 

întâmplă aceasta şi care este semnificaţia. În plus, pentru că s-a pierdut 

sensul de adâncime al colindatului, s-au dezvoltat ceea ce numim cântecele 

de Crăciun, inclusiv concertele pe care ni le oferă cântăreţii de muzică 

populară şi pop. Dar acestea nu sunt colinde, ci cântece de Crăciun‖.
28

 

În acelaşi sens al desacralizării, piesele de costum popular, între care 

un loc aparte îl ocupă ia, au devenit adevărate branduri, contribuind la 

comercializarea imaginii țării în lume. Această nouă perspectivă trebuie însă 

analizată și folosită cu mare atenție, pentru a nu se pierde semnificația 

inițială a simbolurilor specifice culturii populare, care ține cont de toate 

coordonatele vieții. „Într-o societate tradițională, vestimentația însoțește, 

completează și se conjugă cu acea segmentare rituală a existenței umane. 

Fiecare trecere dintr-o vârstă în alta presupune un ritual dar și un veșmânt. 

Codurile fiind atât de stricte, nimeni nu neglijează aceste mărci vestimentare 

ale vârstei‖.
29

  

În acest sens, costumul popular rămâne o piesă străveche de 

excepţie, exprimând o viziune înaltă a românului asupra Universului, 

întruchipată în creaţia artistică prin folosirea elementelor naturale ce-l 

înconjurau, îmbogăţindu-i existenţa. Astfel, portul românesc a ajuns să fie 

apreciat în întreaga lume pentru frumuseţea şi complexitatea lui, 

perfecţionându-se cu trecerea sutelor de ani de existenţă, fiind influenţat şi 

de modelele culturale cu care a interferat. În timp, s-a ajuns până la 

constituirea anumitor tipologii vestimentare specifice diverselor zone 

geografice din ţară. Purtarea costumului popular autentic avea şi rolul de a-i 

deosebi pe români în funcţie de sex, de categorie socială şi de vârstă. 

Oamenii puteau fi recunoscuţi pornind de la veşmântul pe care îl purtau, 

acesta având un rol important în observarea şi urmarea unui protocol care se 

referea la un fel de adresare şi la un anume comportament social. Veşmântul 
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era astfel esenţial în stabilirea unor norme prin care se fixau şi se întăreau 

relaţiile sociale dintre diferitele categorii de oameni. Costumul popular a 

devenit în timp chiar şi o marcă prin care se putea observa calitatea unei 

persoane. Confecţionarea diferitelor piese vestimentare s-a schimbat în mod 

regulat în istorie, fiind dependentă de felul în care este înţeleasă existenţa în 

general şi fiecare persoană în particular. „Costumul este una din mărcile 

importante referitoare la poziţia, statutul social în orice cultură, şi astăzi. 

Nici în prezent, nu ne diferenţiem prea mult, ca viziune. Actualmente, 

putem sesiza o înclinaţie deosebită (ceea ce înainte nu era) pentru o anumită 

pastişă, o copiere, fără valoare în sine, a felului în care se îmbracă 

marginalul, pantalonii rupţi şi alte piese de îmbrăcăminte îndoielnice. Este o 

tendinţă care exprimă o psihologie şi o viziune despre lume şi viaţă puţin 

schimbate. Costumul popular tradiţional românesc avea nişte rigori 

extraordinare. Femeile nu se îmbrăcau la 50 de ani ca la 20 de ani, nu purtau 

aceleaşi haine după căsătorie. Ia era foarte importantă, reprezenta atributele 

de eleganţă şi valoare pe care şi le dorea orice femeie. De multe ori, iile se 

brodau în secret. Era o mare mândrie să ai exclusivitatea modelului. Nu mai 

vorbim despre asemenea exigenţe în prezent. Dorinţa celor interesaţi de 

promovarea iei astăzi este destul de evident marcată de componenta 

economică, de comercial şi mai puţin de cunoaşterea funcţiei şi a tehnicilor 

de realizare. Îmi pare rău că trebuie să spun, dar cred că este o acţiune de 

conjunctură‖.
30

 

În epoca în care trăim, în care primează adesea partea financiară în 

defavoarea autenticității, a apărut un așa-zis fenomen al marketingului 

cultural, care are la bază și, în același timp, dezvoltă turismul cultural 

combinat cu interesul financiar. Aceste acţiuni şi activităţi au condus de 

multe ori la neglijarea elementului autentic popular prin promovarea 

marginalului şi a unui sincretism nereuşit între elemente tradiţionale şi 

moderne. „Aceste noi abordări ale culturii tradiționale s-au dezvoltat în 

paralel cu studiile de sociologie a consumatorului de cultură (cu definirea 

profilului acestuia și, mai ales a comportamentului său), dar și cu sofisticate 

proiecte de branding și re-branding ale unor produse culturale sau de 

diplomație culturală pornind de la valorizarea patrimoniului‖.
31

 

Pe aceeaşi direcţie, se vehiculează ideea unei muzealizări a 

tradițiilor, caracterizată prin crearea și promovarea elementelor folclorice 

autentice într-un cadru instituționalizat, în vederea conservării patrimoniului 

cultural. Muzealizarea și muzeificarea tradițiilor autentice românești 

reprezintă tehnici noi prin care se încearcă promovarea patrimoniului 

                         
30

 SABINA ISPAS, „Ziua Universală a Iei / Academician Sabina Ispas: Ia românească ar 

putea să intre în Patrimoniul Cultural al Umanităţii‖, Bursa, 24 iunie 2015, p. 9. 
31

CAMELIA BURGHELE, op. cit., p. 87. 



249 

național în vederea re-construirii, re-gândirii și re-valorificării produselor 

culturale. Însă această activitate trebuie să ţină cont de anumite 

caracteristici. „Atunci când aceste demersuri au ca finalitate conservarea 

corectă și fără exagerări a patrimoniului local sunt receptate ca benefice dar, 

uneori, exagerarea și denaturarea (cu scoaterea din contextul firesc/natural, 

de origine, genuin) conduce la transformarea expresiilor și limbajelor 

culturale în simple și reci exponate de muzeu, golite de sens și cu conținut 

deseori alterat, datorită mai ales lipsei caracterului de autenticitate și 

spontaneitate caracteristice punerii lor în act în mediul de generare firesc, 

adică satul tradițional‖.
32

 

 

3. Satul românesc de la tradițional la modern 

În ceea ce privește satul românesc, de-a lungul timpului s-au 

formulat mai multe păreri în legătură cu impactul pe care l-a avut trecerea 

de la tradițional la modern asupra acestei forme de organizare, care este în 

același timp materială și spirituală. 

La 5 iunie 1937, Lucian Blaga susținea Discursul de Recepție la 

Academia Română, Elogiul satului românesc, în fața membrilor celei mai 

înalte instituții de cultură din țara noastră, şedința festivă fiind prezidată de 

Regele Carol al II-lea. În cuvântul rostit în momentul primirii între membrii 

Academiei Române, Lucian Blaga aducea un elogiu unei prezențe 

nemuritoare care „[...] nu e legată de niciun nume, nu râvneşte la nicio 

laudă, şi e răspândită în spaţiul din preajma noastră, cât ţine întinderea 

împărătească a ţării. Vreau să vorbesc despre singura prezenţă încă vie, deşi 

nemuritoare, nemuritoare deşi aşa de terestră, despre unanimul nostru 

înaintaş fără de nume, despre: satul românesc‖.
33

  

În prezentarea sa, filozoful român realiza o paralelă între ceea ce 

reprezintă viața omului care trăiește la oraș și a celui de la sat. „A trăi la oraş 

înseamnă a trăi în cadru fragmentar şi în limitele impuse la fiecare pas de 

rânduielile civilizaţiei. A trăi la sat înseamnă a trăi în zarişte cosmică şi în 

conştiinţa unui destin emanat din veşnicie‖.
34

  

În viziunea lui Lucian Blaga, omul nu este întreg decât în mediul său 

cel mai intim, adică în satul tradiţional. Omul satului este structural diferit 

de omul orașului. Satul este centrul lumii în conștiința celor care îl 

populează, locuitorii lui plasându-se și ei în centru. În acest fel se explică și 

extraordinara creație populară dezvoltată de oameni mai ales în lumea 

satului. „Omul satului, întrucât izbuteşte să se menţină pe linia de apogeu, 
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genială, a copilăriei, trăieşte din întregul unei lumi – pentru acest întreg; el 

se găseşte în raport de supremă intimitate cu totalul şi într-un neîntrerupt 

schimb reciproc de taine şi revelări cu acesta. Omul oraşului, mai ales al 

oraşului care poartă amprentele timpurilor moderne, trăieşte în dimensiuni şi 

stări tocmai opuse: în fragment, în relativitate, în concretul mecanic, într-o 

trează tristeţe şi într-o superficialitate lucidă. Impresiile omului de la oraş 

puse pe cântar cu precizie, îngheaţă, devenind mărimi de calcul; ele nu se 

amplifică prin raportare intuitivă la un cosmos, nu dobândesc proporţii şi nu 

se rezolvă în urzeli mitice, ca impresiile omului de la sat‖.
35

 

Deși, de-a lungul timpului, satul românesc a trecut prin mai multe 

încercări, el a păstrat până în prezent atributul autenticității. Satul adună 

oamenii într-o colectivitate susținută de o anume matrice stilistică, purtând 

astfel pecetea unității în vederea organizării în jurul său a unui adevărat 

cosmos. Acest cosmocentrism reprezintă una dintre multiplele particularități 

ale satului românesc. „Fiecare sat îşi are sub acest unghi mândria sa, care-l 

împinge spre o diferenţiere de celelalte sate învecinate, sau mai îndepărtate. 

Satele nu ţin să se conformeze toate la rânduielile unuia singur. În port, în 

obiceiuri, în cântec, fiecare sat ţine la autonomia şi la aureola sa. Instinctul 

de imitaţie, căruia o anume sociologie i-a acordat un rol cu totul exagerat în 

viaţa umană, nu depăşeşte decât foarte diminuat şi foarte sever controlat 

pietrele de hotar ale colectivităţii unui sat‖.
36

  

Dacă orice oraș foloseşte, în ceea ce privește orașul alăturat, atributul 

de provincie, în cazul satelor acest lucru nu se întâmplă. Fiecare sat este un 

centru al lumii, fiind diferit de celelalte prin anumite caracteristici. În aceste 

condiții, satul este atemporal și, în același timp, își este suficient sieşi. Satul 

este cel care a creat și a păstrat cultura populară nealterată, purtând astfel în 

istorie matricea noastră stilistică. 

Culturile majore, indiferent de numele pe care îl poartă, au nevoie de 

o temelie, iar aceasta este reprezentată de matricea stilistică care se 

transmite prin cultura populară. Pentru ca această comoară națională să fie 

valorificată, este nevoie de o întoarcere în trecut din partea creatorilor 

moderni. „Concluzia că geniile de cultură majoră nu fac în mare decât să 

urmeze un itinerar îndelung pregătit, se îmbie de la sine. Fără de acel 

complex apriori al unei matrici stilistici, preformată în plăsmuirile şi 

creaţiile unei culturi minore, cred că nu s-a ivit până astăzi, nicăieri şi 

niciodată o cultură majoră. Un popor lipsit de acest profund apriori stilistic, 

ca matcă a unei culturi populare, nu va crea niciodată o cultură majoră, 

oricâte genii şi talente ar avea la dispoziţie pentru asemenea înfăptuire. 
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Geniul creator rămâne geniu pustiu, dacă nu e integrat în câmpul unui 

asemenea potenţial stilistic‖.
37

  

Nu trebuie însă ca acest atașament față de satul românesc tradiţional 

și față de cultura populară să ignore realitățile din timpurile în care trăim. O 

cultură majoră nu reproduce cultura minoră, ci o înalță la alte niveluri, 

ținând cont de caracteristicile prezente. În același timp, cultura majoră nu 

imită cultura minoră după un program prestabilit. Saltul într-o cultură 

majoră nu se face prin simpla imitare a creațiilor populare. „Apropiindu-ne 

de cultura populară trebuie să ne însufleţim mai mult de elanul ei stilistic 

interior, viu şi activ, decât de întruchipări ca atare. Nu cultura minoră dă 

naştere culturii majore, ci amândouă sunt produse de una şi aceeaşi matrice 

stilistică. Să iubim şi să admirăm cultura populară, dar mai presus de toate 

să luăm contactul, dacă se poate, cu centrul ei generator, binecuvântat şi 

rodnic ca stratul mumelor‖.
38

 

Toate aceste idei mai mult sau mai puţin filozofice cu privire la satul 

românesc, dezvoltate în Discursul de Recepție rostit la Academia Română, 

se regăsesc sintetizate de poetul Lucian Blaga în celebrele versuri: „Copilo, 

pune-ți mâinile pe genunchii mei./ Eu cred că veșnicia s-a născut la sat./ 

Aici orice gând e mai încet,/ și inima-ți zvâcnește mai rar,/ ca și cum nu ți-ar 

bate în piept,/ ci adânc în pământ undeva./ Aici se vindecă setea de 

mântuire/ și dacă ți-ai sângerat picioarele/ te așezi pe un podmol de lut./ 

Uite, e seară./ Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi,/ ca un miros sfios de 

iarbă tăiată,/ ca o cădere de fum din ștreșini de paie,/ ca un joc de iezi pe 

morminte înalte.‖.
39

 

La 29 mai 1940, Liviu Rebreanu ținea discursul Lauda țăranului 

român, cu ocazia primirii ca membru în Academia Română. În acest cuvânt, 

romancierul creiona raportul dintre omul de la sat și omul de la oraș, 

comparând realitățile din țara noastră cu cele de pe alte meleaguri. Dacă în 

alte părți țărănimea a avut un rol secundar în istoria popoarelor, la noi ea a 

stat la baza a ceea ce s-a numit românismul pur și etern. Țăranul a 

reprezentat la români singura realitate permanentă care nu s-a pierdut cu 

trecerea timpului. „Atât de mult că, de fapt, ţăranul român nici nu e ţăran ca 

la alte popoare. Cuvântul însuşi e de origine urbană, cel puţin în semnificaţia 

actuală. Ţăranul nu-şi zice niciodată ţăran. Doar în vremile mai noi şi sub 

influenţe politice a pătruns şi la ţară cuvântul, spre a indica pe omul de la sat 

în contrast cu cel de la oraş. Ţăranii însă numesc pe ţărani, simplu, oameni. 

De fapt ţăranul n-are nume pentru că nu e nici clasă, nici breaslă, nici 
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funcţie, ci poporul însuşi, – omul român. Pentru toată lumea, ţăran e sinonim 

cu Român, pe când orăşan nu, ba în general dimpotrivă, mai cu seamă în 

ochii ţăranului‖.
40

   

Țăranul reprezintă începutul și sfârșitul neamului nostru, cel care, 

prin caracterul său pașnic, a păstrat ființa și pământul nealterate. 

Pentru orice popor, caracteristicile esențiale sunt reprezentate de 

legătura de sânge și de limbă. La români, limba este creația țăranului, 

apariția și dezvoltarea ei fiind opera lui. Alături de legătura de sânge și de 

limbă, țăranul român a conservat și credința în Dumnezeu, îmbinând adesea 

elemente creștine şi păgâne într-o compoziție originală. În această religie 

arhaică, dincolo de controversele teologice, se regăsește concepția țăranului 

român despre viață, despre resemnare și încrederea lui în legea divină. 

„Dacă ţărănimea română a fost ursită să conserve rasa, pământul, limba şi 

credinţa noastră, înseamnă că ea este întruchiparea tuturor virtualităţilor şi 

energiilor româneşti, că deci dintr-însa trebuie să pornească şi să se inspire 

tot ce e românesc‖.
41

  

În istoria umanităţii, între sat și oraș s-a creionat şi s-a perpetuat o 

relație de multe ori antagonică. Această atitudine s-a dovedit a fi mai 

accentuată la noi, având ca notă distinctivă faptul că orașele noastre nu sunt 

parte a specificului românesc. De aici pornește și diferența dintre omul 

satelor și cel al oraşelor. „Ţăranul e serios şi naiv, orăşanul e ironic şi 

sceptic. Poate de aceea ţăranul n-are încredere în orăşan, iar orăşanului i-e 

ruşine de ţăran, când nu-i e frică‖.
42

 

Deşi țăranul român este îndreptarul culturii naționale, cultura 

adevărată, prin care ne facem cunoscuți noi, ca popor, în lumea întreagă, 

este opera orăşeanului. „Literatura ţărănească nu e pentru ţărani, căci ţăranii 

nu citesc şi nici nu vor citi cărţi literare. Ţăranul îşi face singur literatura pe 

care o pofteşte inima lui, cum îşi confecţionează cele trebuincioase pentru 

trupul şi sufletul său. Cărţile cu ţărani le citesc numai orăşenii, ca şi pe 

celelalte. Ţăranul, prin firea lucrurilor, nu poate fi consumator ci doar 

subiect de literatură‖.
43

  

Pentru a se realiza o simbioză care să desăvârșească puterile 

creatoare integrale ale neamului nostru, orașul trebuie să fie pătruns de 

duhul sufletului românesc, așa cum este satul. „Numai simbioza aceasta va 

naşte marea cultură românească de care în sfârşit va beneficia şi ţăranul 
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român, conservatorul trecutului şi tinereţii noastre‖.
44

 Ținând cont de aceste 

realități, creatorii moderni de la noi trebuie să se întoarcă spre țăranul 

român, pentru că românii au fost și vor rămâne un neam de țărani, în sensul 

cel mai autentic și profund al termenului. „Prin urmare destinul nostru ca 

neam, ca Stat şi ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se 

află în sufletul ţăranului. Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură şi de felul cum 

va fi utilizat şi transformat acest aur în valori eterne‖.
45

 

Aceste idei prezentate de Liviu Rebreanu în Discursul rostit la 

Academie se regăsesc în întreaga sa operă de romancier, care este integral o 

laudă adusă țăranului român. 

La mijlocul secolului al XX-lea, lumea întreagă făcea cunoștință cu 

o nouă expresie care avea să facă carieră mult timp după apariție: satul 

global. „Civilizația noastră specializată și fragmentată, cu o structură centru-

margine, trece brusc printr-o reasamblare bruscă a tuturor părților sale 

mecanizate într-un întreg organic. Aceasta este noua lume a satului 

global‖.
46

 Satul global este o metaforă prin care se sugerează faptul că, 

datorită efectelor electricității produse începând cu apariția telegrafului, 

planeta noastră se micșorează, sub toate aspectele sale, la dimensiunile unui 

sat. Astfel, interdependența electronică promovată de mass-media vechi și 

noi conduce la recrearea întregii lumi sub forma unui sat global. „Odată cu 

tehnologia electricității instantanee, globul pământesc nu poate fi mai mult 

decât un sat, iar natura însăși a orașului, ca formă de mari dimensiuni, 

trebuie să se dizolve inevitabil ca o imagine ce pălește într-un film‖.
47

 

Această părere după care, datorită folosirii la scară planetară a mass-

media trăim ca într-un sat global, a suportat în timp mai multe modificări, 

fără însă a-și pierde sensul pe care l-a avut de la început: acela al impactului 

major pe care mijloacelor de comunicare în masă îl au asupra vieților 

oamenilor. Aceste reformulări au condus la creionarea, din ce în ce mai 

accentuată, a raportului dintre tradițional și modern, relație extinsă la toate 

palierele vieții. Astfel, în perioada globalizării actuale, datorită răspândirii 

mass-media, s-au anulat piedicile spațio-temporale pe care omul le-a 

cunoscut, fapt ce a condus la diversificarea legăturilor umane într-un ritm 

nemaiîntâlnit.  
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O interpretare inedită a satului global a formulat-o Umberto Eco, 

arătând că semnificaţia expresiei poate cuprinde şi alte sectoare ale vieţii: 

„Astăzi, mai mult ca niciodată, replica „opriți lumea, vreau să cobor‖ devine 

o chemare disperată și menită să nu primească niciodată un răspuns 

satisfăcător. Suntem într-adevăr în ceea ce McLuhan numea Satul Global. 

Global însă nu atât pentru utilizatorul mijloacelor electronice, care 

descoperă că iubește și dorește ceea ce iubesc și doresc oameni diferiți aflați 

la distanțe de mii și mii de kilometri, fiindcă această uniformizare le aduce 

multora o satisfacție și o liniște interioară. Nu global prin faptul că ne 

creează iluzia că fiecare e aproapele nostru, ci fiindcă peste tot poți întâlni 

chipul dușmanului, care nu îți este aproape, nu vrea ce vrei și tu și nici nu e 

dispus să se mulțumească cu celălalt obraz, ci intenționează să țintească 

drept în inimă. Și nu poți coborî, nu există stații intermediare. Satul exilului 

desființat e global fiindcă nici măcar nu poți încerca să fugi de persecutor, 

luându-i-o înainte cu disperare în linie dreaptă. Înștiințat rapid, un altul va fi 

gata să te ajungă și să te încolțească‖.
48

  

Ținând cont de analiza tuturor acestor realități, noțiunea de sat 

global a devenit cu timpul o prezenţă atotcuprinzătoare. Harta satelor și a 

altor forme de organizare, așa cum sunt grupurile, societățile și chiar 

națiunile, nu mai cuprinde diverse alăturări culturale, ci combinații 

surprinzătoare și adesea aberante de elemente eterogene. „În consecință, 

etnograful de teren, etnologul analist și antropologul cultural nu mai au în 

vedere satul, zona etnografică sau regiunea, ci enclavele socio-culturale al 

căror mozaic dinamic poate construi o identitate fragmentată în raport cu 

Europa sau America‖.
49

 

În aceste condiții, satul tradițional românesc, așa cum a fost descris 

nu de puține ori, reprezintă pentru mulţi din timpurile noastre doar un model 

abstract, iar nu o realitate concretă. Un astfel de sat s-a transformat cu 

trecerea timpului într-o iluzie. S-a ajuns astfel la o separare teoretică „[...] 

între societatea tradițională și cea industrială, ambele realități concrete, 

funcționale și societatea rurală românească, ce se află de mai bine de un 

secol și jumătate într-un evident proces de destructurare și pentru care nici 

tradițional nici industrial nu ar fi calificări operabile. Interstiția teoretică 

propusă de noi, societatea țărănească sau folclorică, s-ar caracteriza prin 

emfazarea funcțiilor de mediere cu societatea mai largă, unde se află și 

centrul de putere și autoritate, mediere ce acoperă toate compartimentele 

vieții sociale [...]‖.
50
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Pe de altă parte, există și păreri după care nu se poate concepe o 

dispariție radicală a satului tradițional românesc, așa cum a fost cunoscut în 

istorie. Încercarea de salvare a acestuia nu este de dată recentă, ci poate fi 

observată pe tot parcursul secolului trecut, în perioada interbelică existând 

chiar o mișcare socială în acest sens, care a avut un reprezentant de seamă în 

sociologul H.H. Stahl. Nici în trecut și nici în zilele noastre nu se poate 

vorbi de apusul satului românesc, ca dispariție totală, ci de un proces de 

schimbare care se petrece natural, urmând mersul obișnuit al lumii. Felul în 

care se va schimba satul românesc va depinde de modul în care persoanele 

autorizate, specialiştii în diferite domenii de activitate, vor conlucra atât în 

vederea păstrării şi promovării adevăratelor valori tradiţionale ale satului, 

cât şi în procesul de adaptare a acestora la cerinţele mereu noi ale 

modernităţii. „Satul nu poate încremeni în timp. Şi de altfel satul nu a fost 

niciodată un loc idilic, cu mândre în costume de sărbătoare care merg la 

coasă cântând. Satul este un organism viu, în evoluţie permanentă, mai 

rapidă sau mai lentă. Plecând de la această înţelegere realistă a satului 

trebuie să-i acceptăm şi schimbarea. Dar niciodată nu cred că va fi nevoie 

să-i acceptăm dispariţia dacă asta depinde şi de noi. Şi nu putem să 

acceptăm acest lucru pentru că am accepta să nu mai avem repere identitare 

şi să nu mai ştim de unde venim‖.
51

  

În ultimul timp, satul românesc s-a modernizat prin introducerea şi 

acceptarea multor facilităţi specifice secolului în care trăim. Dincolo de 

efectele pozitive pe care le-a adus lumea modernă în viaţa satului, s-au 

pierdut anumite valori care erau păstrate şi transmise din generaţie în 

generaţie prin obiceiurile şi tradiţiile care sunt neglijate în prezent. Însă 

acest lucru nu însemnă automat şi pierderea totală a spiritualităţii satului, un 

exemplu fiind reprezentat de Biserică, spre care se întorc din ce în ce mai 

mulţi oameni. Pe de altă parte, depopularea satelor noastre nu este un 

fenomen nou care s-a întâmplat brusc, ci a început încă din secolul al XX-

lea. În ciuda problemelor care apar atunci când autorităţile competente nu se 

implică în dezvoltarea mediului rural, satul va rămâne şi în viitor un 

important reper al identităţii naţionale. Chiar dacă satul românesc se 

transformă permanent în funcţie de anumite realităţi, el va rămâne peste 

timp un spaţiu de referinţă pentru întreaga cultură a poporului nostru. Satul 

va fi, aşa cum a fost şi în trecut, locul genezei noastre. „Trebuie să acceptăm 

că fiecare generaţie îşi vede viaţa altfel structurată şi adaugă noi valori la 

cele vechi. Important este să facem ceea ce trebuie pentru a ne menţine baza 

solidă pe care s-a ridicat vechiul sat aflat acum în transformare. Spaţiul 

                         
51

 PAULA POPOIU, „Apusul satului românesc... nu a venit încă‖, 20.11.2019, URL: 

<https://www.dw.com/ro/apusul-satului-rom%C3%A2nescnu-a-venit-

%C3%AEnc%C4%83/a-51324562>, [consultat la 06 aprilie 2020]. 



256 

idilic şi mioritic a aparţinut totdeauna livrescului. Satul real este o lume în 

care se trăieşte, se moare, se nasc copii, sunt oameni care se ceartă şi se 

împacă, au loc procese şi chiar crime. Satul românesc este o lume reală. Şi 

dacă el se află acum în criză este pentru că omenirea însăşi se află în criză. 

Satul românesc păstrează încă multe tradiţii vii, multe repere din 

spiritualitatea trecutului. Este încă o sursă a identităţii noastre, păstrător al 

trecutului dar adaptat unui prezent din ce în ce mai agresiv şi mai dornic de 

schimbări‖.
52

 

După cum satele nu vor dispărea, nici tradițiile nu dispar, ci se 

păstrează și, câteodată, se transformă. Aceste realități autentice au ajuns să 

fie depozitate în numeroase muzee din țară, care au însă obligația nu să le 

conserve pur și simplu, ci să le mențină vii, ca părți esențiale ale 

spiritualității românești, așa cum se păstrează în satele tradiţionale.  

Satul românesc mai are și un alt rol în timpurile moderne în care 

trăim: el este un fel de carte de identitate a noastră în cuprinsul spațiului 

european, prin care vorbim în prezent despre trecutul nostru pregătind 

viitorul pentru urmași. Astfel, satul este mărturia istoriei noastre îndelungate 

şi profunde. „El nu vorbeşte prin evenimente glorioase, nu reţine date 

istorice de anvergură, eroii satelor sunt anonimi, cel mai adesea; satul 

vorbeşte însă prin viaţa de zi cu zi a locuitorului, condiţionat încă de 

fertilitatea pământului, de ploi şi soare, de recoltele culese la finele 

anotimpurilor, care se scurg cu ritmicitate după ceasul cosmic al universului, 

nu după cel grăbit al omului modern‖.
53

 (Popoiu 2019). 

Într-o carte devenită clasică pentru studiul legăturii ce există între 

credința creștin-ortodoxă și spiritualitatea tradițională românească, marele 

teolog pr. Dumitru Stăniloae compara spiritualitatea românească, reflectată 

în creația folclorică, și spiritualitatea occidentală, privită din perspectiva 

creației culte. Din această perspectivă, cultura poporului nostru, ca de altfel 

a întregului Răsărit al Europei, nu a fost redusă doar la creația folclorică. 

Creația cultă, așa cum este percepută în lumea occidentală, nu trebuie 

înțeleasă în sensul în care ea nu a fost cunoscută de popor din pricina unei 

anume superiorități a ei față de creația folclorică, ci din cauza incapacității 

intrinseci de a stimula imaginația populară. Nu se poate vorbi de existența 

unei greutăți în rândul poporului în înțelegerea acestei gândiri. Poporul nu 

găsea însă ceva important de înțeles în această creație, deoarece ea nu 

deschidea niciun orizont nou și nu venea cu niciun impuls creator originar. 

„În răsăritul Europei creația folclorică a fost stimulată și hrănită de un sens 

filozofic adeseori tot atât de înalt în conținutul lui ca și sistemele filozofice 

apusene, care, chiar dacă nu l-a citit poporul direct, sensul lui înnobilator și 
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stimulator de imaginație creatoare i-a fost tălmăcit de alții. Viziunea despre 

lume a gânditorilor bizantini, ca Maxim Mărturisitorul, Dionisie 

Areopagitul, Grigorie de Nisa, Grigore Palama, e tot așa de înalt expusă, ca 

și sistemele lui Kant și Hegel, însă a putut stimula imaginația creatoare a 

poporului, putându-i da noi teme de creație, prin deschiderea spre indefinit 

și spre noblețea umană‖.
54

 

Spiritualitatea creștină răsăriteană, din care face partea și cea 

românească, a tins spre crearea unui om comunitar care devine din ce în ce 

mai mult un model pentru întreaga umanitate comunitară, opunându-se 

astfel individualismului. Tipul de om propus de poporul nostru este mereu 

valabil și acceptat de toate păturile sociale. Spre deosebire de lumea 

occidentală, în care relațiile dintre oameni sunt caracterizate prin 

individualismul care îi separă, anulându-i pe oameni ca persoane aflate în 

comuniune, „[...] la români modelul acestor relații îl dă satul, în care nu e 

nici individualismul separatist, nici dictatura care disprețuiește persoanele, 

ci le unește într-o comuniune care prețuiește identitatea ireductibilă a 

fiecărei persoane. Fiecare ins e prețuit pentru farmecul lui unic, dar fiecare 

ține să placă tuturor, să fie prețuit de toți. Comuniunea voită e unitate în 

libertate‖.
55

 

Pornind de la aceste date, pr. Dumitru Stăniloae concluzionează 

afirmând că viața prezentă de secole în satul românesc, care se 

caracterizează prin spiritul de comuniune, poate să fie modelul ideal după 

care să se organizeze și politica statului român. 

 

4. 2019 – Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, 

învăţătorilor şi primarilor gospodari) în Patriarhia Română 

Anul 2019 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române ca fiind Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, 

învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al Patriarhilor 

Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi 

bisericeşti în Patriarhia Română. Proclamarea oficială a avut loc la 1 

ianuarie 2019, consfinţind astfel propunerile din 4-5 iunie 2017 şi 25 

octombrie 2018. 

Între hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care 

au avut în vedere Anul omagial al satului românesc, s-au numărat: Centrul 

de Presă Basilica al Patriarhiei Române să realizeze programe, emisiuni, 

filme documentare și alte materiale media prin care să fie promovat satul 

românesc; să fie tipărite cărți, studii, articole, comentarii și bibliografii 
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având ca temă satul tradiţional; să se organizeze simpozioane, conferințe, 

colocvii și seminarii în care să se discute despre satul românesc; să se 

desfăşoare mai multe evenimente prin care să fie evocate figuri ale unor 

personalităţi din satele româneşti; tema despre satul românesc să fie propusă 

spre dezbatere și analiză în cadrul conferinţelor preoţeşti semestriale de 

primăvară; în şedinţa solemnă a Sfântului Sinod din luna octombrie să fie 

tratate temele Anului omagial şi comemorativ.
56

 

Ținând cont de toate aceste hotărâri și recomandări, în Patriarhia 

Română, pe tot parcursul anului 2019, s-au desfășurat numeroase activități 

care au avut ca subiecte centrale promovarea spiritualității satului românesc 

și sublinierea rolului, locului și importanței pe care acesta îl ocupă atât în 

istoria mai veche a poporului român, cât și în timpurile moderne în care 

satul tradițional trece prin schimbări profunde. 

În perioada 1 decembrie 2018 – 21 mai 2019 s-a desfăşurat 

Concursul Naţional de Folclor Tradiţie şi spiritualitate în satul românesc, 

adresat elevilor Seminariilor şi Liceelor Teologice Ortodoxe din Patriarhia 

Române.
57

 Tot în acest context omagial al satului, în perioada 15 decembrie 

2018 – 21 mai 2019 a avut loc Concursul Național Catehetic Hristos: 

sufletul satului meu, adresat copiilor participanți la grupele catehetice din 

parohiile înscrise în Programul Național Hristos împărtășit copiilor, 

preoților coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie din școlile 

din România și altor educatori creștini. Cel două concursuri, organizate de 

Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu 

Ministerul Educației Naționale, s-au desfășurat cu binecuvântarea 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod. 

În data de 21 mai 2019, la finalul slujbei de la Catedrala Patriarhală 

din Bucureşti, în ziua de prăznuire a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, 

hramul Catedralei, a avut loc premierea câștigătorilor Concursului Naţional 

Catehetic Hristos: sufletul satului meu, Concursului Naţional Icoana 

ortodoxă – lumina credinţei şi Concursului Naţional de Folclor Tradiţie şi 

spiritualitate în satul românesc. Câștigătorii celor trei concursuri au fost 

premiați de Părintele Patriarh Daniel cu diplome, medalii omagiale și alte 

daruri. 

Toate aceste activităţi cu caracter național, adresate copiilor și 

tinerilor, au scos în evidență grija pe care Biserica Ortodoxă Română a 

arătat-o permanent față de satul românesc, față de obiceiurile și tradițiile 
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culturale și față de folclorul autentic din țara noastră. În același timp, ele 

sunt și un argument în favoarea viitorului pe care aceste realități îl au chiar 

și în timpurile de profunde schimbări în care trăim. 

Pornind de la tema Anului omagial, Trinitas TV, Televiziunea 

Patriarhiei Române, a lansat emisiunea Pagini despre satul românesc și a 

realizat filmul documentar despre satele românești, Zidiri de timp, prezentat 

la Gala aniversară Magazin Folcloric din acest an. De asemenea, Radio 

Trinitas a propus ascultătorilor emisiunea Satul românesc – istorie și 

actualitate, în care s-a discutat despre istoria a 40 de sate româneşti. 

Între 6-9 octombrie 2019 s-a desfăşurat la Bucureşti Simpozionul 

Naţional de Teologie Satul românesc: vatră a plămădirii, păstrării şi 

promovării fiinţei naţionale şi a credinţei ortodoxe. Sesiunea festivă a avut 

loc la 7 octombrie în Aula Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, 

lucrările Simpozionului fiind deschise de Patriarhul Daniel.  

Prezentările invitaților au fost împărțite în cinci secțiuni: Biserica – 

centrul vieții spirituale a satului românesc; Credința ca factor de unitate 

spirituală, coeziune socială și înnoire culturală în comunitățile sătești; 

Școala din tinda bisericii: primele forme de educație în satul românesc; 

Forme și manifestări de organizare administrativă a satului românesc; 

Criza actuală a satului românesc și contribuţia Bisericii Ortodoxe Române 

la atenuarea acesteia. 

La eveniment au participat numeroase personalități ale vieții 

culturale din România, între care s-au numărat: Ionel Florian Lixandru, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale; academician 

Răzvan Theodorescu, vicepreşedintele Academiei Române; Victor Opaschi, 

secretar de stat pentru Culte; prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul 

Universității din București. În sesiunea a doua de comunicări au fost tratate 

teme despre fondul spiritual și cultural al poporului român: Satul românesc 

– moștenire istorică, zestre spirituală, trăinicie a credinței ortodoxe, 

garanție a securității și siguranței alimentare (acad. Cristian Hera); 

Ritmurile vieții cotidiene și timpul calendarului creștin ortodox (acad. 

Cornelia-Sabina Ispas); Rolul Bisericii Ortodoxe Române în educarea 

tinerilor din mediul rural (prof. univ. dr. Nicolae Istudor) etc. 

În cea de-a treia sesiune de comunicări, prezentările au cuprins mai 

multe aspecte: Dimitrie Gusti și satul satelor (conf. univ. dr. Paula Popoiu); 

Rolul credinței ca factor de promovare și consolidare a unității spirituale în 

comunitatea satului (pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu); Satul ca unitate 

dăinuitoare a identității de neam (prof. univ. dr. Ilie Bădescu); Sentimentul 

religios la români: rugăciunea țăranului (prof. univ. dr. Doru Radosav); 

Rânduiala sătească: Comoara de învățăminte pierdută și regăsită (Daniel 

Leș); Impactul socio-medical al programelor de voluntariat „Sănătate 

pentru sate”, „Educație și prevenție pentru sănătate”, „Campania de 
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prevenţie şi diagnosticare a cancerului de col uterin” şi „Vino să donezi 

sânge, salvează o viață!” (Dănuț Prună).
58

 

În cuvântul rostit la deschiderea lucrărilor Simpozionului, Patriarhul 

Daniel a vorbit despre Preţuire şi responsabilitate pentru valorile satului 

românesc, accentuând ideea implicării tuturor celor responsabili în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă satul din zilele noastre. De 

asemenea, Părintele Patriarh a subliniat atât valorile spirituale şi culturale 

ale satului românesc, cât şi necesitatea unei cooperări mai intense între 

locuitorii oraşelor şi cei ai satelor în vederea promovării comuniunii şi 

demnităţii poporului român. Numai printr-o strânsă legătură între acești 

factori omagierea satului românesc, cu toate valorile sale perene, devine 

pentru fiecare român un moment de bucurie și împlinire sufletească.  

În satul românesc s-au păstrat de-a lungul istoriei tradiţiile bisericeşti 

şi cultura poporului român, acesta fiind, în acelaşi timp, şi locul unde s-au 

perpetuat valorile spirituale, culturale şi morale ale noastre, un rol important 

în acest sens revenindu-i Bisericii, care trebuie să conlucreze cu ceilalţi 

factori esenţiali, Familia şi Şcoala. „Parohiile ortodoxe româneşti au 

reprezentat atât la sat, cât şi la oraş, alături de Şcoală şi de Familie, 

principalii factori de coeziune şi unitate românească. Satele româneşti, cu 

biserici şi case ţărăneşti, cu cimitire şi morminte străjuite de cruci, cu uliţe şi 

porţi primitoare, sunt purtătoarele unui limbaj tainic şi vizibil al tradiţiei, al 

continuităţii fizice şi spirituale ale poporului român, sunt oglinzi ale 

sufletului românesc, în care se arată astăzi, după caz, hărnicia sau delăsarea 

noastră, responsabilitatea sau indiferenţa noastră‖.
59

 

Criza satului românesc din zilele noastre se poate observa atât pe 

tărâm practic, cât și spiritual. Aceste dificultăți care se adâncesc pe zi ce 

trece au la bază două cauze: pe de o parte, idealizarea nostalgică excesivă a 

satului, fără un suport real; pe de altă parte, abandonarea practică a mediului 

rural. Criza actuală a satului românesc, în acelaşi timp spirituală și 

materială, îndeamnă la o implicare mai intensă din partea tuturor factorilor 

cu putere de decizie: primarii, învățătorii, preoții, doctorii și, nu în ultimul 

rând, sătenii și copiii lor. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română a susținut 

permanent dezvoltarea satului ţinând cont de toate aspectele vieţii 

oamenilor. Cooperarea între autorităţile competente şi cei care iubesc 
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religioasa/simpozion-national-de-teologie-la-palatul-patriarhiei-148533.html>, [ultima 

consultare: 06.04.2020]. 
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 DANIEl, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (2019), „Prețuire și responsabilitate 

pentru valorile satului românesc‖, 07.10.2019, URL: <https://basilica.ro/pf-daniel-la-

simpozionul-de-la-patriarhie-criza-care-afecteaza-satul-romanesc-cere-de-la-noi-mai-
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adevăratele valori româneşti reprezintă speranţa păstrării şi perpetuării 

spiritualităţii satului tradiţional. „Biserica militează cu responsabilitate 

pentru dezvoltarea rurală şi pentru salvarea satului românesc, deoarece 

majoritatea populaţiei sărace din mediul rural aparţine Bisericii noastre, iar 

preoţii noştri de la sate se confruntă cu multe probleme de ordin economic, 

social şi pastoral. Din acest motiv, Biserica se străduieşte ca satul românesc 

să fie un sat în care viaţa să fie o binecuvântare, nu o înstrăinare a oamenilor 

de propriul pământ şi de propria identitate‖.
60

 

În vederea atingerii tuturor acestor deziderate este nevoie de o 

solidaritate mai mare între parohiile de la țară și cele de la orașe, precum și 

de cooperarea Bisericii cu autoritățile locale, regionale și centrale pentru 

îmbunătățirea materială a vieții rurale, dar și pentru păstrarea și transmiterea 

valorilor autentice românești către noile generații. 

Aceste idei despre satul românesc au fost aprofundate de 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul rostit la 7 decembrie 2011, 

atunci când i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa din partea 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În prezentarea sa, Patriarhul 

Daniel s-a referit la operele unor scriitori de marcă ai poporului român care, 

în scrierile lor, au elogiat satul românesc: George Coșbuc, Octavian Goga, 

Lucian Blaga și Liviu Rebreanu. Pe de altă parte, nu trebuie trecută cu 

vederea nici starea actuală în care se găsește satul începând cu perioada 

comunistă, odată cu colectivizarea, industrializarea și urbanizarea, ajungând 

până la fenomenul masiv al migrației de după 1990. 

Țăranul român este prin firea sa atașat de pământul natal, pe care îl 

umanizează și îl sfințește în același timp prin munca de zi cu zi. Percepția 

atemporală a veșniciei satului, despre care vorbea atât de frumos poetul-

filozof Lucian Blaga, poate semnifica și o altă realitate și anume că, „[...] la 

sat, mai mult decât la oraș, pot fi mai ușor percepute și apreciate prezența 

Creatorului în natură, valoarea naturii înconjurătoare ca dar al lui 

Dumnezeu, ce trebuie cultivat în relație de recunoștință față de Dăruitor, 

precum și legătura indisolubilă dintre cult și cultură, având ca bază 

agricultura‖.
61

  

Aceasta se întâmplă deoarece în satele românești tradiționale orice 

activitate agricolă este însoțită de acțiuni cultice, așa cum sunt 

binecuvântările holdelor, semănatului, fântânii, colinelor, drumurilor etc. 

Aceste slujbe bisericești scot în evidență strânsa legătură pe care lumea 

rurală a stabilit-o de-a lungul timpului între rugăciunea către Dumnezeu și 

acțiunea zilnică a omului. 
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 IBIDEM. 
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 IBIDEM. 
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În satul românesc s-au tezaurizat valorile spirituale, morale și 

culturale ale românilor. Acestea trebuie însă aduse și valorificate în 

timpurile noastre cu mare grijă, fără însă a recurge la repetarea mimetică a 

unui trecut de multe ori fals idealizat despre țăranul român și despre locul 

unde își ducea viața de zi cu zi.  

Criza satului românesc din zilele noastre este provocată de tensiunea 

ce există între potențialul pe care îl are și neputința de a se afirma cu 

adevăratele sale valori moștenite din generație în generație. Speranța pentru 

viitorul satului românesc stă în implicarea activă a fiecăruia dintre noi, iar 

nu într-o așteptare pasivă din partea noastră. Aici se îmbină partea materială 

și cea spirituală, cu un accent deosebit pe aceasta din urmă, deoarece viața 

nu înseamnă numai consum, ci și comuniune spirituală. Natura este un dar 

de la Dumnezeu și în acest fel trebuie înțeleasă atunci când se vorbește de 

lumea satului.  

 

Concluzii 

Demersul din acest capitol a scos în evidență atât locul pe care 

folclorul românesc îl ocupă în cultura noastră, cât și strânsa legătură dintre 

acesta și credința creștin-ortodoxă. Pornind de la începuturile istoriei 

poporului român, trecând prin epoca modernă și ajungând în perioada 

contemporană, tradiția folclorică și creștinismul ortodox au constituit unii 

dintre pilonii de bază ai afirmării noastre în întreaga lume. Și cum aceste 

realităţi s-au oglindit cel mai bine în viața satului românesc, nu trebuie 

trecut cu vederea peste importanța acestuia și peste faptul că în zilele noastre 

trebuie găsite pârghiile necesare ca satul tradiţional să nu dispară. În acest 

sens, Biserica Ortodoxă Română s-a implicat permanent în păstrarea și 

transmiterea tradițiilor autentice așa cum s-au păstrat la sat de-a lungul 

timpului. 

Nu trebuie însă neglijat faptul că alături de forme autentice 

tradiționale în timpurile noastre sunt prezente și denaturări ale folclorului 

românesc. Pentru depăşirea acestui impas trebuie ca specialiștii cei mai 

autorizați să-și spună părerea folosind mijloacele de comunicare în masă cu 

cel mai mare impact asupra societății actuale. Și în acest demers, Biserica își 

are rolul ei deoarece ea a păstrat și a promovat tot ceea ce a reprezentat 

tradiționalul românesc autentic. În acest sens, grija pentru credință și pentru 

tradiția românească se îmbină permanent în preocupările vechi și noi ale 

spiritualităţii ortodoxe. 

 

Abstract: The Relationship between Orthodoxy and Romanian Folklore 

Folklore has often been seen as an independent element, specific to a certain 

time and space, forgetting that it does not belong only to a territory, but is 

present in universal culture. Clearly, when analyzing Romanian culture, we 
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must start from the fact that local folklore is an essential component of 

national culture. The study of popular culture should not be profoundly 

affected by new trends in modern research or by new mass media, but rather 

should be combined to modernize the discourse of folklore in order to 

achieve the desired results. Starting from the beginnings of the history of the 

Romanian people, passing through the modern era and reaching the 

contemporary period, the folk tradition and the Orthodox Christianity 

constituted some of the basic pillars of our affirmation all over the world. In 

this sense, the concern for the Romanian faith and tradition is permanently 

combined in the old and new preoccupations of the Orthodox spirituality.
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 

 

Despre Templul Trupului Domnului 
 

 

A zecea predică
*
 a Fericitului Părintelui nostru Augustin la  

Evanghelia după Ioan (Ioan 2,  12-21) 

 

De la acel pasaj al Evangheliei: „După acestea a coborât în Capernaum, El şi 

mama Sa‖ (Ioan 2, 12) etc. până la: „Dar El vorbea despre Templul 

Trupului Său‖ (Ioan 2, 21).  

 

Traducere, note și comentarii de  

Asist. Univ. Drd. DIANA BARABOI
1
 

 

Fericitul Augustin, geniu al gândirii teologice creștine occidentale, 

una dintre personalitățile care au marcat cel mai mult drumul Bisericii 

Apusene, prin comentariile sale la textul scripturistic ne face să înțelegem 

locul pe care îl ocupă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu revelat oamenilor, în 

creșterea duhovnicească a credincioșilor, dar și înțelesurile ascunse ale 

cuvântului scripturistic, folosind, în hermeneutica sa teologică, preponderent 

interpretarea alegorică și mistică, așa cum putem vedea și în predicile sale 

pe marginea Evangheliei după Ioan, Tratatul despre Evanghelia după Ioan.
2
 

Principalele sale principii de hermeneutică biblică, aplicate și în Tratatul 

despre Evanghelia după Ioan, au fost aprofundate în plan teoretic în De 

Doctrina Christiana, stabilind, cu precizie și în mod exhaustiv, propria sa 

cheie de hermeneutică biblică, folosindu-se în formularea acesteia atât de 

scrierile Părinților Apuseni, cât și ale Părinților Răsăriteni, îndeosebi Părinții 

Capadocieni, având noțiuni de limbă greacă, într-o vreme în care limba 

greacă era aproape uitată în Occident, ruperea dintre Orientul grecesc și 

Occidentul latin
3
 accentuându-se tot mai mult spre sfârșitul secolului al 

patrulea și începutul celui de-al cincilea veac al erei creștine. 

Dacă din opera sa exegetică, o serie de scrieri sunt consacrate 

evangheliștilor sinoptici,
4
 lucrarea sa de referință în exegeza sa nou-

                         
*
 Rostită fie într-o duminică, pe 24 februarie 407, fie într-o marți, 2 aprilie 407, fie pe 27 

martie 413. 
1
 Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Catedra de Filologie 

Clasică. 
2
 Tractatus de euangelio Iohannis. 

3
 Cf. HENRI-IRÉNÉE MARROU, Sfântul Augustin și sfârșitul culturii antice, traducere de 

Drăgan Stoianovici și Lucia Wald, Ed. Humanitas, București, 1983, pp. 39-53. 
4
 De consensu euangelistarum, Quaestiones euangeliorum, De sermone Domini in monte. 
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testamentară rămâne Tratatul despre Evanghelia după Ioan, nu doar prin 

amploarea textului, ci mai ales prin profunzimea ideilor sale teologice. În 

timp ce evangheliștii sinoptici se disting mai ales prin relatări istorice, 

narative, într-un limbaj simplu, pe înțeles, Sfântul Evanghelist Ioan oferă în 

Evanghelia sa un text precumpănitor mistic, duhovnicesc, care este mai greu 

înțeles de mintea omului, care  a pierdut prin căderea în păcat Cuvântul lui 

Dumnezeu dinlăuntrul său.  

Taina Cuvântului Înomenit, a Logosului Întrupat, a constituit pentru 

Augustin partea cea mai pasionantă a întregii lui vieți, care l-a și făcut să fie 

mereu într-o căutare a Adevărului deplin, Adevăr Care nu poate fi decât 

Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos. Lucrurile acestea ne 

fac să înțelegem de ce Fericitul Augustin s-a ocupat atât de mult în 

cuvântările sale de acest text noutestamentar, care are în centrul său tocmai 

vestirea înomenirii Logosului: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la 

Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul [...]. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a 

sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, 

plin de har şi de adevăr‖ (Ioan 1, 1; 14). Cuvântul lui Dumnezeu devine 

pentru Augustin o adevărată ruminatio, o meditație continuă prin care 

sufletul se hrănește din Cuvântul lui Dumnezeu și crește spre o asemănare 

tot mai deplină cu Acesta: „Fiecare să înțeleagă după cum poate și atât cât 

poate, iar cel care nu poate să-și hrănească inima sa pentru a putea‖,
5
 

Augustin fiind sigur că Însuși Domnul ne invită la un festin al Evangheliei 

Sale: „Dar noi cei care ne-am adunat să ne hrănim la ospăţul lui Dumnezeu 

şi predica Lui să fie bucuria noastră. Căci ne-a chemat astfel pe noi la 

Evanghelia Sa şi El Însuşi este hrana noastră, față de care nimic nu ne e mai 

dulce‖.
6
  

Pentru a putea înțelege pe deplin cuvintele predicilor lui Augustin 

trebuie să redescoperim propria-i trăire a Cuvântului, profunda lui 

înțelegerea a cuvintelor Scripturii, dar și ritmul interior al predicilor, care ne 

permit să înțelegem desfășurarea discursului său predicatorial, ritmul 

interior al acestora, de ce nu, și liniștea respirației sale, pauzele dintre 

cuvinte, schimbările de ton, digresiunile pe care le face adesea, parantezele, 

adăugirile, comentariile, construcția frazei etc.
7
  

Tractatus in Iohannis Euangelium este o culegere de o sută douăzeci 

și patru de omilii, de predici, pe care Augustin le-a rostit, se pare, într-un 

răstimp de câțiva ani, începând cu anul 405.
8
 În toate aceste predici se poate 

                         
5
 Tractatus de euangelio Iohannis, 1, 17. 

6
 IBIDEM, 7, 2. 

7
 Pentru toate acestea a se vedea și M. -F. BERROUARD, „Introduction‖, în Oeuvres de 

Saint Augustin, vol. 71: Homélies sur L`Évangile de Saint Jean I-XVI, traduction, 

introduction et notes par M.-F. Berrouard, Desclée de Brouwer, 1969, pp. 10-11. 
8
 Cf. M. -F. BERROUARD, „Introduction‖, pp. 29-35. 
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recunoaște, fără doar și poate, mintea genială a lui Augustin, dar și sufletul 

și inima sa, chiar, am putea spune, pasiunea cu care el și-a trăit viața sa spre 

Viața cea veșnică. Astfel, toate aceste predici se dovedesc a fi adevărate 

rescrieri ale Cuvântului lui Dumnezeu în inimile credincioșilor, revărsări ale 

iubirii sale din Iubirea lui Dumnezeu: „Căci ați venit aici din dragoste, dar 

care este obiectul acestei iubiri? Dacă suntem noi și acest lucru este bun, 

pentru că noi dorim să fim iubiți de voi, dar nu dorim să fim iubiți pentru 

noi înșine. Așadar, deoarece noi vă iubim în Hristos, iubiți-ne la rândul 

vostru în Hristos‖.
9
  

Dacă, în toate aceste predici, se poate observa o mai puțină îngrijire 

a stilului predicatorial, aceasta, pe de o parte, este datorat și faptului că el nu 

a mai cizelat aceste predici scrise de tahigrafi, dar și prin faptul că s-a 

concentrat mai mult asupra fondului, decât asupra formei. Forma este 

improvizată, predicatorul nu s-a preocupat de aplicarea regulilor de retorică, 

pe care el însuși le-a predat ca profesor, neavând alt scop decât acela de a 

convinge, de a învăța, de a atinge inimile: „În ceea ce privește observațiile și 

sfaturile, cărora când li se adaugă uzul cel mai ingenios de a vorbi, folosind 

mai multe cuvinte și podoabe ale cuvintelor, se constituie ceea ce este 

denumit talent al vorbirii și elocvență [...]. De vreme ce chiar și aceia care 

le-au învățat și vorbesc mult și elegant, nu sunt toți capabili de a gândi, 

atunci când vorbesc, că ei vorbesc conform [preceptelor retoricii], decât 

dacă discută despre acestea [...]. Într-adevăr aceștia le aplică pentru că ei 

sunt elocvenți, dar nu le utilizează spre a fi elocvenți‖.
10

  

Cea de a zecea predică a Fericitului Augustin, a cărei traducere o 

redăm în paginile următoare, o omilie la pericopa din Evanghelia după Ioan 

ce cuprinde relatarea izgonirii vânzătorilor din templu, este una dintre 

predicile sale foarte actuale, lămurind o problemă spinoasă pentru teologia 

contemporană occidentală de sorginte protestantă, anume frații Domnului, 

dar și coordonate ale teologie creștine, precum: dobândirea răbdării în ispite 

și încercări, curățirea de patimi, unitatea Bisericii ca unitate a Trupului Său, 

și datoria noastră de a păstra, de a rămâne în unitatea Templului Trupului 

Său, Biserica. 

 

1. Auziți în psalm suspinul celui sărac, ale cărui membre îndură 

suferințe pe tot pământul, până la sfârşitul lumii (cf. Psalmul 34). Fraţii mei, 

străduiţi-vă îndeajuns să fiţi printre aceste membre şi dintre acestea, căci 

toată suferinţa va trece. Vai de cei care se bucură (cf. Luca 6, 23-26)! 

Adevărul spune: „Fericiţi cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia‖ (Matei 5, 

4). Dumnezeu S-a făcut om; ce va fi omul pentru care Dumnezeu S-a făcut 

                         
9
 Tractatus de euangelio Iohannis, 6, 1. 

10
 De Doctrina Christiana 4, 3, 4. 



267 

om? Această nădejde să ne mângâie în toată suferinţa şi ispita acestei vieţi. 

Căci vrăjmaşul nu încetează să ne persecute şi, dacă nu se porneşte furios în 

chip făţiş, pregăteşte capcane. Căci ce spune?
11

 „Că mie de pace îmi grăiau, 

și asupra mea vicleșuguri gândeau‖ (Psalmul 34, 19). De aceea i s-a spus 

leu
12

 şi balaur. Dar ce I se spune lui Hristos? „Şi vei călca în picioare peste 

leu şi peste balaur‖ (Psalmul 90, 13). Leu din pricina mâniei făţişe, balaur 

din pricina capcanelor ascunse. Sub chip de balaur l-a alungat pe Adam din 

Paradis (cf. Facerea 3), acelaşi, sub chip de leu, a persecutat Biserica, 

[Apostolul] Petru spunând: „Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca 

un leu, căutând pe cine să înghită‖ (1 Petru 5, 8). Să nu ţi se pară că diavolul 

şi-a pierdut furia; când se poartă cu blândeţe, atunci e mai de temut. Dar 

între toate aceste capcane şi ispite ale lui, ce să facem, dacă nu ceea ce am 

auzit acolo: „Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac şi am smerit 

cu post sufletul meu şi rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce‖ 

(Psalmul 34, 12)?  

Este Cel Care vă ascultă, nu şovăiţi să vă rugaţi, dar Cel Care ascultă 

rămâne înăuntru. Nu vă ridicaţi ochii înspre vreun munte oarecare (cf. 

Psalmul 120, 1), nu vă îndreptaţi faţa înspre stele sau Soare sau Lună. Să nu 

consideraţi că sunteţi ascultaţi atunci când vă rugaţi de pe mare, ba chiar să 

urâţi astfel de rugăciuni! Doar curăţă-ţi
13

 camera inimii, oriunde ai fi, în 

orice loc te vei ruga, Cel Care te ascultă este înăuntru, înăuntru într-un loc 

tainic, pe care [Psalmistul] îl numeşte sân, când spune: „Şi rugăciunea mea 

în sânul meu se va întoarce‖ (Psalmul 34, 12). Cel Care te ascultă nu este în 

afara ta. Să nu mergi departe şi să nu te înalţi ca şi cum [dacă ai fi aproape] 

L-ai putea atinge cu mâinile. Dacă te înalţi mai degrabă vei cădea; dacă te 

smerești chiar El Se va apropia (cf. Iacov 4, 4-8). Acesta este Domnul 

Dumnezeul nostru, Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvânt făcut trup (cf. Ioan 1, 

14), Fiul Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, Preamărit încât să ne 

facă, smerit încât să ne refacă, mergând printre oameni, pătimind cu privire 

la cele omeneşti, tăinuindu-le pe cele divine. 

 

2. „A coborât‖, după cum spune Evanghelistul [Ioan], „în 

Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii Săi şi ucenicii Săi şi au rămas acolo nu 

                         
11

 Manuscrisele oferă două variante: Quid enim ait („Căci ce spune‖) şi Quid enim agit 

(„Căci ce face‖). 
12

 Fericitul Augustin utiliza des în predicile sale cuvinte cu simbolism dublu, care 

simbolizează două lucruri, uneori, total opuse: leul nu este numai diavolul, ci este și un 

simbol pentru Hristos: „Leul din seminţia lui Iuda a învins‖ (Apocalipsa 5, 5 după Facerea 

49, 8-10), despre care Fericitul Augustin amintește în predica a treisprezecea (13, 5). 
13

 Se remarcă trecerea de la persoana a doua plural la a doua singular, ce denotă că Fericitul 

Augustin nu și-a corectat predicile spre a fi publicate, ci în tot acest comentariu scripturistic 

a fost păstrat stilul predicatorial (oral). 
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multe zile‖ (Ioan 2, 12). Iată, are mamă, are fraţi, are şi ucenici; de aceea are 

fraţi, pentru că are mamă. Căci Scriptura noastră a obișnuit să-i numească 

fraţi nu doar pe aceia care se nasc din acelaşi bărbat şi din [aceeaşi] femeie, 

sau din acelaşi pântec, sau din acelaşi tată, dar cu mai multe mame, sau, în 

orice caz, din acelaşi grad, ca de exemplu veri după tată sau veri după 

mamă; Scriptura noastră nu i-a recunoscut ca fiind fraţi doar pe aceştia. 

După cum vorbeşte aşa trebuie să fie înţeleasă. [Scriptura] are limba sa, 

oricine nu cunoaşte această limbă se agită şi spune: „De unde fraţi pentru 

Domnul? Oare Maria a dat naştere din nou?‖ Să piară acest gând! De la ea 

începe demnitatea fecioarelor. Acea femeie (lat. femina) a putut fi mamă, 

dar nu a putut fi soţie (lat. mulier).
14

 Dar i s-a spus soţie (lat. mulier) după 

sexul femeiesc, nu după pierderea fecioriei şi acest lucru chiar după limba 

Scripturii. Căci şi Eva a fost făcută pe loc din coasta bărbatului său, fără să 

fi avut încă legături cu el, [şi] ştiţi că a fost numită soţie (lat. mulier): „Şi a 

creat-o ca soţie (lat. mulier)‖ (cf. Facerea 2, 22). Aşadar, de unde fraţi? 

Rudele Mariei, rudele de ce grad vrei, sunt fraţii Domnului. Cum dovedim 

acest lucru? Chiar din Scriptură. Lot a fost numit fratele lui Avraam, [dar] 

era fiul fratelui său (cf. Facerea 11, 27). Citeşte şi vei afla că Avraam era 

unchiul după tată al lui Lot, dar ei au fost numiţi fraţi (cf. Facerea 13, 8). De 

ce, dacă nu pentru că erau rude? La fel Iacov avea un unchi după mamă, pe 

Laban Sirianul, căci Laban era fratele mamei lui Iacov (cf. Facerea 28, 2), 

adică al Rebecăi, soţia lui Isaac. Citeşte Scriptura şi vei afla că sunt numiţi 

fraţi şi unchiul după mamă şi fiul surorii (cf. Facerea 29, 12-15). Această 

regulă fiind cunoscută, vei afla că toate rudele de sânge ale Mariei sunt fraţii 

lui Hristos. 

    

3. Dar acei ucenici erau într-o mai mare măsură fraţii Lui, deoarece 

chiar şi acele rude nu I-ar fi fost fraţi dacă nu I-ar fi fost ucenici, şi fără 

motiv ar fi fost fraţi dacă nu L-ar fi recunoscut pe Fratele lor drept Învăţător. 

Căci, într-un anume pasaj, când [Hristos] a fost vestit că mama Sa şi fraţii 

Săi stăteau afară, dar El vorbea cu ucenicii Săi, a spus: „«Cine este mama 

Mea sau cine sunt fraţii Mei?» Şi întinzându-Şi mâna înspre ucenicii Săi, a 

zis: «Aceştia sunt fraţii Mei» Şi: «Oricine ar face voia Tatălui Meu, acela 

Îmi este şi mamă şi frate şi soră»‖ (Matei 12, 48-50; Luca 8, 19-21; Marcu 

3, 33-35). Aşadar şi Maria, deoarece a făcut voia Tatălui. Acest lucru l-a 

preţuit mult Domnul la ea, faptul că a făcut voia Tatălui, nu deoarece trupul 

a născut trup. Fiţi atenţi, dragii mei! De aceea, când Domnul stârnea 
                         
14

 În original: Illa femina mater esse potuit, mulier esse non potuit – Frază greu de tradus în 

limba română, întrucât în limba latină există doi termeni pentru ‚femeie’ (femina vs. 

mulier); de obicei cuvântul femina se folosea cu referire la o femeie în general, în timp ce 

mulier se folosea cu precădere pentru a desemna o femeie măritată, o soţie. Cu toate 

acestea, nu exista o regulă strictă cu privire la folosirea celor două cuvinte. 
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admiraţie în mulţime, făcând semne şi minuni şi arătând ce se ascunde în 

trup, unele suflete tulburate au spus: „«Fericit e pântecele care Te-a purtat» 

Şi El: «Ba mai fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl 

păzesc»‖ (Luca 11, 27-28). Ca şi cum ar fi spus: „Şi mama Mea pe care o 

numiţi fericită de aceea e fericită, deoarece păzeşte Cuvântul lui Dumnezeu, 

nu deoarece în ea «Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit întru noi» (Ioan 1, 14), 

ci deoarece păzeşte Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu prin Care ea a fost făcută 

şi Care în ea S-a făcut trup‖. Oamenii să nu se bucure de un urmaş 

vremelnic, [ci] să exulte dacă sunt uniţi în duh cu Dumnezeu! Am spus 

aceste lucruri din pricina a ceea ce a zis Evanghelistul [Ioan], că [Hristos] a 

locuit în Capernaum câteva zile împreună cu mama Sa şi cu fraţii Săi şi cu 

ucenicii Săi. 

 

4. Ce urmează apoi? „Şi Paştele iudeilor era aproape şi a urcat în 

Ierusalim‖ (Ioan 2, 13). [Evanghelistul] povesteşte alt lucru, ca şi cum şi l-ar 

fi reamintit. „Şi [Hristos] a găsit în templu oameni care vindeau boi, oi şi 

porumbei, şi zarafi care şedeau. Şi, după ce Și-a făcut un fel de bici din 

ștreanguri, i-a dat afară din templu pe toţi, şi boii, şi oile, şi a aruncat banii 

zarafilor şi a răsturnat mesele şi le-a spus acelora care vindeau porumbei: 

«Îndepărtaţi aceste lucruri de aici şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de 

negustorie!»‖ (Ioan 2, 14-16). Ce am auzit, fraţilor? Iată, acel templu încă 

era o prefigurare
15

 şi Domnul i-a alungat de acolo pe toţi aceia care căutau 

lucrurile lor (Cf. Filipeni 2, 21), pe aceia care veniseră la târg. Şi ce vindeau 

ei acolo? Lucruri de care aveau nevoie oamenii în acea vreme pentru jertfe. 

Căci ştiţi, dragii mei, că acelui popor, din cauza dorinţei trupeşti şi a inimii 

încă împietrite, i-au fost date astfel de jertfe prin care era ținut să nu alunece 

înspre idoli
16

 şi aducea acolo drept jertfe boi, oi şi porumbei. Ştiţi pentru că 

aţi citit. Aşadar, nu era un păcat mare, dacă acolo în templu vindeau ceea ce 

era cumpărat pentru a fi oferit în templu şi, totuşi, i-a gonit de acolo.       

Dacă acolo ar fi găsit beţivi, ce anume ar fi făcut Domnul, dacă 

totuşi i-a izgonit pe aceia care vând lucruri permise şi care nu sunt împotriva 

legii – căci cele cumpărate în mod onest nu sunt vândute în mod nepermis – 

şi nu a îndurat ca din casa de rugăciune să fie făcută o casă a negustoriei? 

Casa lui Dumnezeu nu trebuie să devină o casă a negustoriei; trebuie să 

devină o casă a beţiei? Iar când noi spunem aceste lucruri, ei
17

 scrâşnesc din 

                         
15

 În original figura. 
16

 Încă din predica a treia Fericitul Augustin numise poporul ales drept numit un „popor trupesc 

încă‖ (3, 19), popor care trăia sub Lege, nu sub har; astfel, iudeii nu înțelegeau lucrurile 

spirituale, ei trăiau trupește, așteptând răsplăți materiale, „făgăduinţe trupești‖ (3, 19). 
17

 Donatiștii - secta s-a desprins de Biserica Catolică în anul 311 d. Hr. şi a primit numele 

de la unul dintre cei mai importanţi episcopi – Donatus Magnus. A avut cei mai mulţi 

adepţi în Nordul Africii, la Cartagina. Printre altele, donatiştii aduceau în discuţie 
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dinţi împotriva noastră, dar ne consolează un psalm pe care îl auziți: „Au 

scrâşnit cu dinţii lor împotriva mea‖ (Psalmul 34, 15). Dar noi ştim că 

ascultăm pentru a fi vindecaţi, chiar dacă bicele împotriva lui Hristos 

sporesc, deoarece predica Lui e biciuită. Zice: „Adunatu-s-au împotriva mea 

cu bătăi şi n-am ştiut‖ (Psalmul 34, 14). A fost biciuit cu bicele iudeilor, este 

biciuit prin blasfemiile falşilor creştini; sporesc bicele pentru Domnul lor şi ei 

nu ştiu. Să facem noi, atât cât El ne ajută: „Iar eu, când mă supărau ei, m-am 

îmbrăcat cu sac şi am smerit cu post sufletul meu‖ (Psalmul 34, 12).  

 

5. Totuşi spunem, fraţilor, căci nici El nu i-a cruţat; Acela Care 

trebuia să fie biciuit de către ei i-a biciuit pe ei mai întâi. El ne-a arătat un 

anume semn prin faptul că a făcut un bici din ștreanguri şi apoi i-a biciuit pe 

cei lipsiţi de învăţătură, care făceau negustorie din templul lui Dumnezeu. 

Într-adevăr fiecare şi-a ţesut o frânghie prin păcatele sale. Proorocul [Isaia] 

spune: „Vai de cei ce îşi atrag pedeapsa ca şi cu nişte frânghii şi plata 

păcatului ca şi cu nişte ştreanguri‖ (Isaia 5, 18). Cine face o frânghie lungă? 

Acela care adaugă unui păcat un alt păcat. În ce fel sunt păcatele adăugate 

altor păcate? Atunci când păcatele care au fost făcute sunt acoperite de alte 

păcate (cf. Isaia 30, 1). A furat; ca să nu se afle ce a făcut, caută un astrolog. 

Ar fi fost de ajuns faptul că a furat, de ce vrei să adaugi păcatului un alt 

păcat?
18

 Iată două păcate. Când ţi se interzice să mergi la astrolog, îl 

blestemi pe episcop; iată trei păcate. Când auzi: „Dă-l afară din Biserică‖, 

spui: „Mă duc la gruparea
19

 lui Donatus‖; iată, îl adaugi pe al patrulea. 

Creşte frânghia, teme-te de frânghie! E bine pentru tine să te îndrepţi din 

momentul în care eşti biciuit, ca nu cumva să ţi se spună la sfârşit: „Legaţi-i 

picioarele şi mâinile şi aruncaţi-l în întunericul cel mai de jos‖ (Matei 22, 

13). Căci „cel fără de lege este prins în laţurile fărădelegilor lui şi de funiile 

păcatelor lui este înfăşurat‖ (Proverbe 5, 22). Prima [vorbă] o spune 

Domnul, a doua o spune altă [pagină din] Scriptură, dar pe amândouă le 

spune Domnul. Oamenii sunt legaţi din cauza păcatelor lor şi trimişi în 

întunericul cel mai de jos. 

 

                                                               

moralitatea preoţilor, afirmând că un botez săvârşit de către un preot cu păcate era nul. 

După ce s-au separat de Biserică, au început să se reboteze, afirmând că botezul în afara 

sectei lor era nul. După sinodul din Cartagina, din 411, secta şi-a pierdut din importanţă.   
18

 Și în original persoana a treia este urmată de persoana a doua: Furtum fecit. Ne inveniatur 

quia fecit, quaerit mathematicum. Sufficeret furtum fecisse; quare vis adiungere peccatum 

peccato. 
19

 În original pars („grupare‖). De remarcat că în prima predică, în capitolul al 16-lea, 

Fericitul Augustin foloseşte cuvântul secta („sectă‖) cu referire la maniheişti, în schimb, 

când este vorba despre donatişti, în toate predicile foloseşte cuvântul pars. 
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6. Totuşi, cine sunt aceia care vând boi, ca să căutăm taina acelui 

fapt care prefigura ceva? Cine sunt aceia care vând oi şi porumbei? Ei sunt 

cei care caută lucrurile lor în Biserică, nu „acelea care sunt ale lui Iisus 

Hristos‖ (Filipeni 2, 21). Au totul de vânzare, deoarece nu vor să fie 

răscumpăraţi;
20

 nu vor să fie cumpăraţi, dar vor să vândă. Căci e bine pentru 

ei să fie răscumpăraţi prin sângele lui Hristos pentru a ajunge la pacea lui 

Hristos. Căci la ce[-i] foloseşte [unui om] să dobândească în această lume 

orice bun vremelnic şi trecător, fie că e bogăţie, fie că e plăcere a pântecului 

şi a gâtlejului, fie că e o funcție înaltă pentru faima omenească? Oare nu 

sunt toate fum şi vânt? Oare nu toate trec, fug? Şi vai de aceia care se agață 

de cele trecătoare, căci trec o dată cu ele! Oare nu sunt toate precum un râu 

care se varsă năvalnic în mare? Şi vai de acela care a căzut, deoarece este 

târât în mare!   

Aşadar, trebuie să ne ţinem toate sentimentele departe de astfel de 

pofte. Fraţii mei, cei care caută astfel de lucruri sunt cei care vând. Căci şi 

acel Simon, de aceea voia să cumpere Duhul Sfânt, deoarece voia să-L 

vândă (cf. Faptele Apostolilor 8, 9-24) şi considera că Apostolii sunt 

negustori de felul acelora pe care Domnul i-a dat afară din templu cu biciul. 

Căci el era un astfel de om şi voia să cumpere ceea ce ar fi putut vinde; el 

era dintre aceia care vând porumbei. Într-adevăr Duhul Sfânt a apărut în 

chip de porumbel (cf. Matei 3, 16; cf. Marcu 1, 10; cf. Luca 3, 22; cf. Ioan 1, 

32). Aşadar, fraţilor, cine sunt aceia care vând porumbei, dacă nu cei care 

spun: „Noi dăm Duhul Sfânt?‖ Căci de ce spun ei acest lucru şi cu ce preţ îl 

vând? Cu preţul cinstei lor. Primesc drept plată scaune vremelnice ca să fie 

văzuţi că ei vând porumbei. Să se păzească de biciul din ștreanguri! 

Porumbelul nu este de vânzare, este dat în dar (lat. gratis), deoarece este 

numit har (lat. gratia).
21

 De aceea, fraţii mei, fiecare laudă ceea ce vinde, 

după cum îi vedeţi pe aceşti negustori care vând: câte tarabe au făcut? 

Primianus are o tarabă la Carthagina, Maximianus are alta, Rogatus
22

 are 

alta în Mauritania, în Numidia au alta unii şi alţii pe care nu putem să-i 

numim acum. Aşadar, cineva merge să cumpere porumbelul; fiecare laudă 

ceea ce vinde la taraba lui. Inima lui să se îndepărteze de toţi cei care vând, 

                         
20

 Manuscrisele oferă două variante: Venale habent totum, quia nolunt redimi („Au totul de 

vânzare, deoarece nu vor să fie răscumpăraţi‖) şi Venale habent totum, qui nolunt redimi 

(„Au totul de vânzare, aceia nu vor să fie răscumpăraţi‖). 
21

 Fericitul Augustin a mai adus în discuție relația dintre aceste două cuvinte, în predica a 

treia (3, 8-9; 3, 21). Între cele două cuvinte există, într-adevăr, o înrudire din punct de 

vedere etimologic, gratis provenind din gratia. Gratis este un cuvânt contras din gratiis, 

care este forma de ablativ plural a cuvântului gratia. Acesta din urmă provine din adjectivul 

gratus („plăcut‖, „prețios‖, „recunoscător‖), care provine, la rându-i, din proto-indo-

europeană *gʷerH- („a slăvi‖, „a lăuda‖). 
22

 Toţi trei au fost episcopi donatişti. 
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să vină acolo unde [porumbelul] e primit în dar! Nici aşa nu roşesc, fraţilor, 

pentru că au făcut atâtea grupări
23

 printre ei chiar prin neînţelegerile lor 

amare şi viclene, când îşi atribuie ceea ce nu sunt, când se înalţă, 

„considerând că sunt ceva, când nu sunt nimic‖ (Galateni 6, 3). Dar ce s-a 

împlinit în ei, de vreme ce nu vor să fie îndreptați, dacă nu ceea ce auziți 

într-un psalm: „Au fost risipiți şi nu s-au căit‖ (Psalmul 34, 14)? 

   

7. Aşadar, cine sunt aceia care vând boi? Prin boi sunt înţeleşi cei 

care ne-au transmis Scrierile Sfinte. Boii erau apostolii, boii erau proorocii. 

De aceea spune Apostolul [Pavel]: „«Nu vei lega gura boului care treieră» 

(Deuteronomul 25, 4). Oare de boi Se îngrijeşte Dumnezeu? Sau o spune 

pentru noi? Căci pentru noi spune că cel care ară trebuie să are cu nădejde şi 

cel care treieră cu nădejdea de a lua parte‖ (1 Corinteni 9, 9-10). Aşadar, 

acei boi ne-au lăsat amintirea Scripturilor. Căci nu au transmis de la sine, 

deoarece au căutat slava Domnului. Dar ce auziţi chiar în psalm? „Şi cei 

care doresc pacea robului Său să spună mereu: «Domnul să fie proslăvit»‖ 

(Psalmul 34, 26). Robul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, Biserica lui 

Dumnezeu. Cei care doresc pacea Bisericii Sale să-L proslăvească pe 

Domnul, nu pe rob, „şi să spună mereu: «Domnul să fie proslăvit»‖. Cine să 

spună? „Cei care doresc pacea robului Său‖. În mod limpede chiar al 

poporului, chiar al robului este acel glas pe care îl auziţi în plângeri în 

psalm, şi aţi fost mişcaţi când l-aţi auzit, deoarece sunteţi de acolo. Ceea ce 

era cântat de către unul singur răsuna din toate inimile. Fericiţi cei care se 

recunoşteau în acele glasuri precum într-o oglindă!  

Aşadar, cine sunt aceia care doresc pacea robului Său, pacea 

poporului Său, pacea aceleia pe care El o numeşte „unică‖
24

 şi pe care vrea 

să o scoată din [ghearele] leului: „Scoate din gheara câinelui viaţa mea‖ 

(Psalmul 21, 22)? Aceia spun mereu: „Domnul să fie proslăvit‖. Aşadar, 

acei boi şi-au proslăvit Domnul, nu pe ei înşişi. Vedeţi boul care îşi 

proslăveşte Domnul, deoarece „boul îşi recunoaşte stăpânul‖ (Isaia 1, 3); fiți 

                         
23

 Donatiştii au avut mai multe grupări în interiorul lor, mulţi episcopi având proprii lor 

adepţi şi luptându-se pentru putere, de pildă Maximianus a fost excomunicat de Primianus, 

adepţii lui l-au readus la putere în anul 393, dar în 394 a fost din nou înlăturat de adepţii lui 

Priaminus. În altă predică (5, 12) Fericitul Augustin amintește, în mod aluziv, despre 

circumcellioni, care erau foarte violenţi, ucigând, arzând şi jefuind, atacându-i atât pe 

creștini, cât şi pe ai lor.  
24

 În original: unicam. Pasaj ambiguu. Unica reprezintă o formă de feminin, putându-se 

acorda atât cu ecclesia („Biserica‖), cât și cu anima („suflet‖). Bazându-se pe dicționarul 

lui Blaise, John W. Rettig amintește că latinescul „unica‖ reprezenta și un ebraism pentru 

„suflet‖, aducând în discuție Psalmul 34, 17. (The Fathers of the Church – A new 

translation, Volume 78: St. Augustine – Tractates on the Gospel of John, 1 – 10, Translated 

by John W. Rettig, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1988, 

pag. 219, nota 35).  
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atenți la boul care se teme ca nu cumva stăpânul boului să fie părăsit şi 

[oamenii] să se încredințeze boului, cum se sperie de aceia care vor să-şi 

pună nădejdea în el: „Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi 

botezaţi în numele lui Pavel?‖ (1 Corinteni 1, 13) „Ceea ce am dat, nu am 

dat eu însumi; aţi primit în dar, porumbelul a coborât din Cer‖. Zice: „Eu am 

sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Astfel nici cel ce 

sădeşte nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească‖ 

(1 Corinteni 3, 6-7). „Şi cei care doresc pacea robului Său să spună mereu: 

«Domnul să fie proslăvit»‖.  

 

8. Dar aceştia înşală popoarele chiar cu Scripturile, încât să 

primească de la ele onoruri şi laude, şi oamenii să nu fie îndreptaţi înspre 

Adevăr. Dar, deoarece chiar prin Scripturi înşală popoarele de la care caută 

onoruri, vând boi, vând şi oi, cu alte cuvinte [vând] chiar poporul de rând. Şi 

cui îl vând, dacă nu diavolului? Căci, fraţii mei, dacă Biserica lui Hristos 

este unică şi este una singură, cine este acela care ia orice este respins de 

aici dacă nu „potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând 

pe cine să înghită‖ (1 Petru 5, 8)? Vai de aceia care sunt respinşi! Căci ea
25

 

va rămâne întreagă! „Domnul îi cunoaşte pe cei care sunt ai Săi‖ (2 Timotei 

2, 19). Totuşi, cât stă în puterea lor, vând boi şi oi, vând şi porumbei; să se 

păzească de biciul păcatelor lor! Cu siguranţă, când pătimesc
26

 ceva de acest 

fel din pricina acestor nedreptăţi ale lor, să recunoască faptul că Domnul a 

făcut un bici din ștreanguri şi-i îndeamnă la acest lucru, să se schimbe,
27

 să 

nu mai fie negustori căci, dacă nu se vor schimba, vor auzi la sfârşit: 

„Legaţi-le mâinile şi picioarele şi aruncaţi-i în întunericul cel mai din afară‖ 

(cf. Matei 22, 13).  

  

9. „Atunci ucenicii şi-au amintit că s-a scris: «Râvna Casei Tale m-a 

mâncat»‖ (Ioan 2, 17 citat după Psalmul 68, 11), deoarece Domnul i-a 

alungat pe aceştia din templu din râvna Casei lui Dumnezeu. Fraţilor, 

fiecare creştin dintre membrele lui Hristos
28

 să fie mâncat din râvna Casei 

                         
25

 Biserica lui Hristos. 
26

 Idee amintită și în predica a cincea: „Cu siguranţă au pătimit persecuţii în ceea ce priveşte 

trupul, cu toate că acestea erau bicele Domnului care îi pedepsea la timp în chip vădit 

pentru a nu fi condamnaţi pe vecie, dacă ei nu[-şi] recunoşteau [greşelile] şi nu se 

îndreptau‖ (5, 12). Au existat mai multe persecuții ale donatiști din partea autorităților, 

întrucât primii refuzau să accepte toate deciziile luate de către împărații de la Roma. 
27

 Fericitul Augustin a pledat în mai multe predici pentru reconcilierea donatiştilor cu 

Biserica (6, 26; 11, 13). 
28

 Această alegorie a Bisericii văzută ca un trup al cărui cap este Hristos a fost menţionată 

de mai multe ori de către Fericitul Augustin în aceste omilii (3, 12; 7, 1; 8, 4; 8, 12; 13, 

18...). A fost preluată de la Sfântul Apostol Pavel, care o dezvoltă pe larg în prima Epistolă 

către Corinteni: Credincioşii reprezintă membrele și, chiar dacă fiecare este diferit, întrucât 
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lui Dumnezeu. Cine este mâncat din râvna Casei lui Dumnezeu? Acela care 

se zbate ca toate lucrurile pe care acolo le vede, poate, ca fiind viciate să fie 

îndreptate; doreşte ca ele să fie remediate, nu are linişte; dacă nu le poate 

remedia, le suportă, suspină. Grâna nu este aruncată din arie, ea îndură 

pleava ca să intre în hambar atunci când pleava va fi îndepărtată (cf. Luca 3, 

17). Tu, dacă eşti grână, să nu fii aruncată din arie în faţa hambarului ca nu 

cumva să fii luată de păsări mai înainte de a fi adunată în hambar. Căci 

păsările cerului, puterile cereşti (cf. Efeseni 2, 2 şi 6, 12), aşteaptă să 

răpească ceva din arie, şi nu răpesc decât ceea ce a fost aruncat de acolo. 

Aşadar, râvna Casei lui Dumnezeu să te mănânce, pe fiecare creştin să-l 

mănânce râvna Casei lui Dumnezeu, Casă a lui Dumnezeu al cărei membru 

este. Căci casa ta nu este mai mare decât Casa unde ai mântuirea veşnică. 

Intri în casa ta pentru odihnă trecătoare, intri în Casa lui Dumnezeu pentru 

odihnă veşnică.   

Aşadar, dacă în casa ta te zbaţi să nu se întâmple ceva vicios, dacă ai 

vedea ceva vicios în Casa lui Dumnezeu, în care ţi-au fost puse înainte 

mântuirea şi odihna fără sfârşit, [oare] trebuie să îngădui [ceea ce vezi] atât 

cât ţine de tine [să faci ceva]? De pildă, îl vezi pe fratele tău alergând la 

teatru? Opreşte-l, atrage-i atenţia, întristează-te, dacă râvna Casei lui 

Dumnezeu te mănâncă. Îi vezi pe alţii alergând şi dorind să se îmbete şi 

dorind acest lucru, care nu se cuvine nicăieri, în locurile sfinte? Opreşte-i pe 

cei pe care poţi, ţine-i pe cei pe care poţi, împiedică-i prin frică pe cei pe 

care poţi, cheamă-i cu blândețe pe cei pe care poţi; totuşi, să nu taci! Este un 

prieten? Să fie sfătuit cu blândeţe! Este o soţie? Să fie împiedicată în cel mai 

sever mod! Este o slujnică? Să fie oprită chiar cu lovituri! Fă orice poţi, 

după rolul pe care îl ai, şi împlineşti
29

 [această vorbă]: „Râvna Casei Tale 

m-a mâncat‖. Dar, dacă vei rămâne rece, moale, uitându-te doar la tine, ca şi 

cum ți-ar fi de ajuns şi zicând în inima ta: „Ce treabă am eu să alerg după 

păcate străine? Mi-e de ajuns sufletul meu, pe acesta să-l păstrez neprihănit 

pentru Dumnezeu!‖, ei, nu-ţi vine în minte acel rob care a ascuns talantul şi 

nu a dorit să-l folosească pentru a scoate câștig (cf. Matei 25, 14-30; cf. 

Luca 19, 11-27)? Oare a fost acuzat pentru că l-a pierdut şi nu pentru că l-a 

păstrat fără [a scoate] câştig? Aşadar, ascultaţi aşa, fraţii mei, să nu vă 

odihniţi! Eu am de gând să vă dau un sfat: să vi-l dea Acela Care este 

înăuntru, deoarece, chiar dacă prin mine l-ar da, El îl dă. Ştiţi cu toţii ce să 

faceţi în casa voastră cu prietenul, cu chiriaşul, cu clientul, cu unul mai 

                                                               

a primit un dar diferit de la Duhul Sfânt, împreună formează un singur trup, de aceea, toate 

trebuie să se îngrijească unele de altele (1 Corinteni 12). 
29

 În original: Fac quidquid potes, pro persona quam portas, et perficis. Uneori constanța 

lipsește și în cazul folosirii modurilor și timpurilor, imperativul fiind urmat de indicativ. 
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puternic, cu unul mai slab;
30

 după cum Dumnezeu oferă o cale, după cum 

deschide poarta prin Cuvântul Său, nu încetaţi să[-i] câştigaţi [pe oameni] 

pentru Hristos, deoarece aţi fost câştigaţi de către Hristos. 

 

10. „I-au spus Lui iudeii: «Ce semn ne arăţi, că Tu faci aceste 

lucruri?» Şi Domnul: «Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica». 

Aşadar, iudeii au spus: «În patruzeci şi şase de ani a fost construit acest 

templu şi Tu spui: În trei zile îl voi ridica?»‖ (Ioan 2, 18-20). Erau trup, 

înţelegeau lucrurile trupește, dar El vorbea în mod spiritual. Însă cine ar 

putea înţelege despre ce templu vorbea? Dar nu cercetăm mult, prin 

Evanghelist ne-a dezvăluit, ne-a spus despre ce templu a vorbit: „«Dărâmaţi 

acest templu şi în trei zile îl voi ridica». «În patruzeci şi şase de ani a fost 

construit acest templu şi după trei zile îl vei înălța?»‖.
31

 Evanghelistul a 

spus: „Dar [Hristos] vorbea despre templul trupului Său‖ (Ioan 2, 21). Şi e 

limpede că Domnul a înviat după trei zile după ce a fost ucis. Acest lucru ne 

este cunoscut acum tuturor, chiar dacă iudeilor le este închis, deoarece ei 

stau afară; totuşi, pentru noi este deschis, deoarece ştim în Cine credem (cf. 

2 Timotei 1, 12). Avem de gând să celebrăm cu o sărbătoare anuală solemnă 

dărâmarea şi reconstruirea templului Său, [sărbătoare] pentru care vă 

îndemnăm să vă pregătiţi, dacă unii sunteţi catehumeni, pentru a primi 

harul; chiar acum e momentul, chiar acum să ia naştere ceea ce trebuia să se 

nască atunci! Aşadar, cunoaştem acest lucru. 

   

11. Dar poate suntem întrebaţi acest lucru, dacă templul construit în 

patruzeci şi şase de ani are vreo taină. Într-adevăr, sunt multe lucruri care 

pot fi spuse aici, dar deocamdată spunem ceea ce poate fi spus pe scurt şi e 

uşor de înţeles. Fraţilor, am spus deja ieri, dacă nu mă înşel, că Adam a fost 

un singur om şi că în el este tot neamul omenesc. Căci aşa am spus, dacă vă 

amintiţi. Ca şi cum a fost rupt şi, împrăştiat fiind, este strâns la loc, şi – ca să 

zic aşa – e adunat într-unul singur printr-o legătură şi o înţelegere spirituală. 

Şi acum suspină un singur sărac, însuşi Adam, dar este reînnoit în Hristos, 

deoarece Adam a venit fără păcat, încât să şteargă păcatul lui Adam în 

trupul Său şi să restabilească în Adam chipul
32

 lui Dumnezeu. Aşadar, de la 

Adam este trupul lui Hristos, aşadar, de la Adam este templul pe care l-au 

distrus iudeii şi pe care Domnul l-a înviat după trei zile. Căci Şi-a înviat 

trupul: vedeţi că era Dumnezeu, egal cu Tatăl. Fraţii mei, Apostolul [Pavel] 

                         
30

 În original: cum maiore, cum minore; astfel, există două posibilități de traducere: „cu 

unul mai puternic, cu unul mai slab‖ sau „cu unul mai în vârstă, cu unul mai tânăr‖.  
31

 În doar câteva rânduri, acest verset (Ioan 2, 20) apare sub două forme ușor diferite: 

Quadraginta et sex annis aedificatum est templum et tu dicis: In tribus diebus excitabo illud 

vs. Quadraginta et sex annis aedificatum est templum et triduo suscitabis illud? 
32

 În original imago. 
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zice: „Acesta L-a ridicat din morţi‖ (Galateni 1, 1; Coloseni 2, 12). Despre 

Cine vorbeşte? Despre Tatăl. Zice: „S-a făcut smerit până la moarte, și încă 

moartea pe cruce, de aceea şi Dumnezeu L-a ridicat din morţi şi I-a dat 

numele care este mai presus de orice nume‖ (Filipeni 2, 8-9). Domnul a fost 

înviat şi înălţat. Cine L-a înviat? Tatăl, Căruia I-a spus într-un psalm 

„Scoală-Mă şi le voi răsplăti‖ (Psalmul 40, 10). Aşadar, Tatăl L-a înviat. Nu 

El Însuşi? Dar ce face Tatăl fără Cuvânt? Ce face Tatăl fără Unicul Său 

[Fiu]? Ascultă că şi El era Dumnezeu: „Dărâmaţi acest templu şi în trei zile 

îl voi ridica‖ (Ioan 2, 19). Oare a spus: „Dărâmaţi acest templu pe care Tatăl 

îl va ridica după trei zile?‖ Dar aşa cum atunci când Tatăl înalţă [atunci] şi 

Fiul înalţă, tot aşa atunci când Fiul înalţă [atunci] şi Tatăl înalţă, deoarece 

Fiul a spus: „Eu şi Tatăl una suntem‖ (Ioan 10, 30). 

 

12. Aşadar, ce vrea să însemne numărul patruzeci şi şase? 

Deocamdată aţi auzit ieri că însuşi Adam este pe toată suprafaţa pământului 

prin cele patru litere greceşti ale celor patru cuvinte greceşti. Căci, dacă scrii 

unul sub altul aceste cuvinte, adică numele celor patru părţi ale lumii, est, 

vest, nord şi sud, care reprezintă tot pământul – de aceea spune Domnul că, 

atunci când va veni la Judecată, Îşi va aduna aleşii din cele patru vânturi (cf. 

Marcu 13, 27) – , aşadar, dacă scrii aceste patru nume greceşti: ἀλαηνιὴ, 

care este estul, δύζηο, care este vestul, ἄξθηνο, care este nordul, κεζεκβξία, 

care este sudul, iniţialele cuvintelor formează [numele] „Adam‖.
33

 Prin 

urmare, în cel fel găsim acolo şi numărul patruzeci şi şase? Deoarece trupul 

lui Hristos era de la Adam. Grecii socotesc cu ajutorul literelor. Ceea ce noi 

facem drept litera „a‖, aceştia în limba lor pun alpha şi alpha înseamnă 

„unu‖. Dar unde în numere ei scriu beta, care este „b‖ a lor, în numere 

înseamnă „doi‖. Unde scriu gamma, înseamnă în numerele lor „trei‖. Unde 

scriu delta, înseamnă în numerele lor „patru‖, şi aşa prin toate literele 

exprimă numere. Ceea ce noi numim „m‖ şi ei my înseamnă patruzeci, căci 

la my ei spun ηεζζαξάθνληα.  

Acum uitaţi-vă ce număr fac aceste litere şi acolo veţi găsi templul 

construit în patruzeci şi şase de ani. Căci Adam are alpha, care este unu, are 

delta, care este patru – ai cinci – are din nou alpha, care este unu – ai şase – 

are şi my, care este patruzeci – ai patruzeci şi şase. Fraţii mei, aceste lucruri 

au fost spuse chiar de către înaintaşii noştri
34

 şi acest număr patruzeci şi şase 

a fost găsit în litere. Şi deoarece Domnul nostru Iisus Hristos a primit trupul 

de la Adam, nu a luat păcatul de la Adam; de la el şi-a asumat templul 

                         
33

 Această analiză a numelui lui Adam era foarte răspândită în Antichitatea Târzie și în Evul 

Mediu, totuși, nu se poate ignora faptul că în ebraică numele lui Adam avea doar trei litere ָאָדם. 
34

 Fericitul Augustin se gândea, probabil, la tratatul lui Pseudo-Cyprian De montibus Sina et 

Sinon, capitolul al IV-lea. 
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trupului, nu nedreptatea care trebuie să fie alungată din templu. Dar iudeii 

au răstignit însuși trupul pe care El l-a luat de la Adam (căci Maria de la 

Adam, şi trupul Domnului de la Maria) şi El avea de gând să învie după trei 

zile însuși trupul pe care ei aveau de gând să-l ucidă pe cruce. Ei au dărâmat 

templul construit în patruzeci şi şase de ani şi El l-a ridicat după trei zile.    

 

13. Îl binecuvântăm pe Domnul Dumnezeul nostru, Cel Care ne-a 

adunat pentru mângâiere duhovnicească. Să avem mereu smerenie în inimă 

şi bucuria noastră să fie în El. Să nu ne umflăm în noi înșine de vreo 

bunăstare a acestei lumi, ci să ştim că fericirea noastră nu este decât atunci 

când aceste lucruri au trecut. Fraţii mei, bucuria noastră să fie acum în 

nădejde, nimeni să nu se bucure de lucrurile prezente ca să nu rămână pe 

drum. Toată bucuria să fie în nădejdea pentru cele viitoare, toată dorinţa să 

fie pentru viaţa veşnică. Toate suspinele să fie pentru Hristos, să fie dorit 

Acela Unul Preafrumos, Care i-a iubit şi pe cei urâţi ca să-i facă frumoşi, 

doar înspre El să se alerge, pentru El să se suspine „şi cei care doresc pacea 

robului Său să spună mereu: «Domnul să fie proslăvit»‖ (Psalmul 34, 27). 
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PREDICI, CATEHEZE, COMENTARII, MEDITAŢII 

 

Cuvânt de învăţătură la Duminica a IV-a după Rusalii 
 

Vindecarea slugii sutașului 
(Matei 8, 5-13) 

 

Pr. COSMIN BĂLAN DUMITRAȘCU
1
 

 
                                                       „Și i-a zis sutașului: Du-te, fie ție 

                                                 după cum ai crezut‖ (Matei 8, 13).  

 
Iubiți credincioși, 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a coborât din ceruri și a luat chip 

de om și S-a sălășluit între oameni pentru mântuirea neamului omenesc. A 

făcut acest lucru, golindu-Se de slava Sa dumnezeiască, din iubire față de 

neamul omenesc și din dorința de a ridica omul din starea căzută, în care 

ajunsese din cauza păcatului strămoșesc.                      

La momentul venirii Sale pe pământ, Țara Sfântă se afla sub 

ocupație romană de multă vreme, din anul 63 î. Hr. Era condusă de regi 

locali, dar care erau supuși împăratului roman. În acest sens conducerea 

imperiului trimisese trupe de soldați pentru a putea înnăbuși orice încercare 

de eliberare e evreilor. Întreaga stăpânire romană era urâtă de către evrei și 

aceștia așteptau venirea unui eliberator politic - militar care să-i scoată de 

sub jugul roman. Ei au așteptat ca Mântuitorul să fie acea persoană. 

Percepeau eliberarea aceasta fizică, națională, iar nu ca mântuire a sufletelor 

lor prin noua învățătură adusă de Mântuitorul Hristos. Faptul acesta i-a făcut 

să nu creadă în învățătura Sa și să aștepte un alt „Mesia‖. Cu toate acestea, 

Hristos S-a aplecat cu dragoste spre oameni, a ascultat și împlinit 

rugăciunile celor ce au venit la El, a vindecat pe cei bolnavi, a dăruit iertare 

păcatelor, a întărit credința. Înaintea Lui nu era deosebire de neam, de rang 

sau de stare socială. 

 

Dreptmăritori creștini, 

Sfânta Evanghelie de astăzi ne înfățișează o întâlnire a lui Iisus cu un 

sutaș roman. La Mântuitorul vine un ofițer al mândrei armate romane, care 

Îl roagă stăruitor să-i vindece servitorul. Este un lucru cu totul neobișnuit: 

un ostaș roman păgân vine la Iisus și îl roagă să-i vindece servitorul. Vedem 
                         
1
 Parohia „Sfânta Treime‖, Târgu-Jiu, Protoieria Târgu-Jiu Sud, jud. Gorj. 
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un roman care din poziția sa socială nu se rușinează să vină la Mântuitorul 

Hristos, despre care nu știa decât din auzite. El este pătruns în sufletul său 

de dragoste pentru slujitorul său, dar și de credința că Iisus Hristos îi poate 

tămădui servitorul. Iubirea aceasta față de servitori este un lucru 

surprinzător, la păgâni, care de cele mai multe ori îi socoteau pe slujitori în 

rând cu animalele. Vedem de această dată un roman pătruns de sentimente 

umane, superioare, dar și de credință. 

În Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca ni se spune că 

cei ce-L însoțeau pe Mântuitorul Îl roagă și ei să-l tămăduiască pe slujitor, 

întrucât sutașul ridicase pe cheltuiala lui sinagoga din Capernaum. 

Observăm că sutașul, deși era păgân și era bogat, avea respect față de 

credința poporului evreu și își întrebuințează bunăstarea lui într-o manieră 

creștină. Fără a avea folos, iată el ridică evreilor locaș de închinare, el care 

era închinător la idoli, păgân.  

Așadar Mântuitorul, care cunoaște inima fiecărui om, pornește să-i 

împlinească imediat cererea sutașului, fără a-l mai întreba altceva: Venind îl 

voi vindeca (Matei 8, 7).  

Din această minune, ca și din alte învățături ale Mântuitorului, reiese 

caracterul universal al iubirii Sale. Iubirea Domnului nostru Iisus Hristos 

cuprinde pe toți oamenii, oricât de mici sau neînsemnați ar fi ei. Ea a cuprins 

și inima sutașului și a răsplătit bunătatea acestuia, tămăduindu-i slujitorul. 

Mergând pe firul pericopei evanghelice din această duminică auzim 

cuvintele: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci nu mai zi 

cu cuvântul și se va vindeca sluga mea (Matei 8, 8). Astfel ne dăm seama că 

sufletul sutașului era împodobit și cu smerenie. El, bravul ostaș roman, 

ofițer în faimoasa oaste imperială, se smerește în fața lui Hristos, Domnul și 

se arată nevrednic să-L primească în casa lui. Ce mare exemplu ne oferă 

acest sutaș, cât de mult contrastează smerenia lui, cu mândria multora dintre 

oameni! Acest păcat al multor oameni îndepărtează sufletele de la mântuire, 

târându-le în focul gheenei. Acesta strică iubirea dintre oameni și legătura 

omului cu Dumnezeu: Tot cel ce se va înălța pe sine se va smeri, și cel ce se 

va smeri pe sine se va înălța (Luca 18, 14).  

Ori de câte ori ne apropiem de Sfântul Potir pentru a ne cumineca 

trebuie să avem în inimă și în minte aceste cuvinte ale sutașului: „nu sunt 

vrednic, Doamne, să intri sub acoperișul meu‖. Veșmântul smereniei a 

înfrumusețat viața sfinților, care nu au încetat a-și recunoaște nevrednicia și 

a chema pe Dumnezeu în ajutorul lor. 

Sutașul din Sfânta Evanghelie are iubire față de slujitorul său, are 

smerenie, dar are și credință puternică. Văzând credința sa, Iisus S-a 

minunat și a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: La nimeni, 

în Israel, n-am găsit atâta credință (Matei 8, 10). Mântuitorul S-a minunat 

de credința acestui om, care era de neam păgân. Iată mai multă credință 
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decât în sânul poporului evreu, poporul ales al lui Dumnezeu, popor în 

mijlocul căruia Mântuitorul săvârșise atâtea minuni, iar înaintașii poporului 

fuseseră călăuziți de Însuși Dumnezeu, de la începuturi! 

Uimirea aceasta a Mântuitorului este exprimată atât de apăsat pentru 

a rușina și a mustra pe evrei, care se depărtaseră de adevărata credință 

căzând în formalism. Acum Hristos, văzător în Duh până la sfârșitul 

veacurilor, face o profeție amară pentru iudei, dar spre bucurie neamurilor: 

mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu 

Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în 

întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților 

(Matei 8, 11-12).  

Această profeție s-a împlinit și se împlinește până astăzi. Mulți 

păgâni au venit la credință cu neamul întreg: armenii, grecii, romanii și toate 

popoarele Europei, alții numai în parte: arabii, persanii, egiptenii, indienii, 

pe când fiii împărăției (iudeii) au rămas neclintiți în necredință până astăzi. 

Viața lor pe Pământ s-a făcut întuneric, plângere, scrâșnire a dinților, 

negăsindu-și locul, stârnind conflicte, iar în cea viitoare, la masa fără de 

moarte a părinților lor, vor sta neamurile (creștinii), iar ei nu vor putea să stea. 

După această profeție, Mântuitorul îi spune sutașului: du-te, fie ție după cum 

ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela (Matei 8, 13).   

După rostirea profeției, Mântuitorul a săvârșit minunea, nu numai ca 

o răsplată a credinței, ci și ca întărire a împlinirii cuvântului profetic. Boala 

se tămăduiește cu puterea și cuvântul lui Dumnezeu, leacurile fiind doar 

mijloace văzute. 

 

Iubiți credincioși,  

Chipul acestui sutaș păgân strălucește peste veacuri prin frumusețea 

lui spirituală, prin iubirea, smerenia și credința lui. El devine un model 

pentru toți creștinii care vor desăvârșirea îmbunătățindu-și viața zi de zi 

pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu.  

Tot un model de smerenie, de iubire în Hristos, este și Sfântul 

Nicodim  Aghioritul, a cărui pomenire o săvârșim astăzi. Acest astru 

strălucitor al Bisericii a văzut lumina zilei în anul 1749, în insula Naxos, din 

Grecia.  

Părinții săi, evlavioși  și cu frică de Dumnezeu - mama sa s-a săvârșit 

din viață ca și călugăriță - i-au dat la Sfântul Botez numele de Nicolae și l-au 

încredințat preotului satului pentru a-l învăța să citească. El a fost dăruit de 

Dumnezeu, nu numai cu o inteligență vie, ci, de asemenea, și cu o memorie 

excepțională, care-i permitea să rețină și să repete fără greșeală, tot ceea ce 

citea. La școală a avut ca dascăl pe arhimandritul Hrisant, fratele Sfântului 

Cosma Etolianul.  
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La 16 ani a fost trimis la Smirna, pentru a deprinde învățătura 

dascălului Ierotei. Aici s-a făcut iubit de toți, atât de învățători, cât și de 

elevi, pentru bunătatea și sensibilitatea sa. În afară de cultura laică și studiul 

cărților sfinte, a învățat și franceza și a devenit iscusit cunoscător  al limbii 

eline vechi, ceea ce l-a învrednicit să împlinească misiunea pe care 

Dumnezeu i-a hărăzit-o: să facă cunoscute poporului grec asuprit comorile 

tradiției Bisericii. După patru ani de studii la Smirna, deoarece turcii 

masacrau pe grecii din regiune, în urma campaniei ruse el a fost nevoit să se 

întoarcă în patria sa Naxos. 

În 1775, la 26 de ani, a intrat în obștea Mănăstirii Dionisiu din 

Sfântul Munte Athos, și la puțin timp, a fost făcut călugăr, sub numele de 

Nicodim. Devine în scurt timp un model pentru toți frații, atât în ascultarea 

pe care o avea, cât și în râvna pentru rugăciune și nevoință. El sporea în 

fiecare zi, supunând carnea duhului și pregătindu-se pentru luptele vieții 

isihaste. După doi ani, episcopul Macarie din Corint l-a vizitat în Sfântul 

Munte și i-a dat sarcină să diortosească și să pregătească pentru tipar 

„Filocalia‖, lucrare ortodoxă a rugăciunii și vieții duhovnicești.  

Tânărul călugăr s-a retras într-o chilie la Kareia, capitala Sfântului 

Munte, pentru a săvârși această lucrare vrednică de cei mai înalți părinți ai 

isihasmului și care cerea o profundă cunoaștere a științei sufletului. La fel a 

făcut și pentru alte scrieri: „Everghetinos‖ și „Tratatul despre deasa 

împărtășire‖, redactat de Sfântul Macarie, dar pe care l-a îmbunătățit. După 

terminarea acestei lucrări, monahul Nicodim s-a întors la Mănăstirea 

Dionisiu, dar studierea părinților Filocaliei și lucrarea neîncetată a 

rugăciunii lui Iisus i-au deschis gustul de a se consacra acesteia.    

Ca autor, amintim și alte lucrări semnate de către Sf. Nicodim 

Aghioritul: Paza celor cinci simțuri; traducerea și editarea operelor 

complete ale Sfântului Simeon Noul Teolog; un Manual al duhovnicului; 

Canoanele Maicii Domnului; Războiul Nevăzut și Deprinderile 

duhovnicești. De asemenea, a redactat un vast comentariu al Epistolelor 

Sfântului Apostol Pavel, după Sfântul Teofilact al Bulgariei, ca şi al 

Epistolelor Soborniceşti. Ca în toate celelalte traduceri ale sale, Sfântul 

Nicodim depăşea mult rolul unui traducător, căci completa textele cu note 

bogate în mărturii ale altor Sfinţi Părinţi ai Bisericii.   

La 14 iulie 1809, Sf. Nicodim şi-a dat sufletul în mâinile Domnului. 

Dar chiar dacă astrul s-a ascuns, razele sale nu au încetat să lumineze 

Biserica, iar cărţile sale rămân un izvor permanent de învăţătură, de 

mângâiere şi de încurajare pentru plinătatea vieţii în Hristos. 

Luând aminte la toate acestea și având în sfinții Bisericii un nor de 

mărturii, să ne silim a spori în dreapta credință, în săvârșirea faptelor bune și 

în dragostea față de semenii noștri, rugându-L necontenit pe Mântuitorul să 

ne facă vrednici de Împărăția Sa. Amin!  
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 

RECENZII 
 

IPS Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul 

Olteniei, Membru de onoare al Academiei Române, 

Cibernetica iubirii în mistica îndumnezeirii:  

viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul,  

Ed. Academiei Române, București, 2019, 526 p. 
 

 

Cercetarea cu privire la gândirea teologică a Sfântului Maxim 

Mărturisitorul are în Craiova o tradiție ce începe odată cu publicarea de 

către părintele profesor Dumitru Stăniloae, cu binecuvântarea Mitropolitului 

Nestor Vornicescu al Olteniei, a Studiilor de Teologie Dogmatică Ortodoxă 

la Editura Mitropolia Olteniei în anul 1990. Masivul volum se deschidea cu 

un cuprinzător studiu de peste 150 de pagini intitulat Hristologia Sfântului 

Maxim Mărturisitorul, o investigație teologică din care nu lipsea perspectiva 

istorică și care se constituia într-un pandant peste timp la masivul studiu al 

Părintelui Stăniloae despre Definiția dogmatică de la Calcedon apărut în urmă 

cu patruzeci de ani în revista „Ortodoxia‖, III (1951), Nr.2-3, pp. 295-440. 

În 2008, la îndemnul și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 

Mitropolit Irineu al Olteniei, era organizat la Craiova unul dintre primele 

simpozioane din întreaga Ortodoxie dedicat personalității și operei teologice 

a Sfântului Maxim („Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim 

Mărturisitorul‖). 

Anul trecut, Înaltpreasfințitul Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei și 

Mitropolitul Olteniei, publica la Editura Academiei Române, un masiv 

volum închinat hristologiei, antropologiei și reflecțiilor de teologie morală 

ale Sfântului Maxim Mărturisitorul. Cartea reprezintă al treilea volum dintr-o 

trilogie intitulată „Experiențe mistice la părinții orientali‖, pe care 

Mitropolitul Irineu a inaugurat-o în anul 2005 la Editura Anastasia și a 

continuat-o în anul 2012 cu un al doilea volum la Editura Mitropolia 

Olteniei.  

Ampla lucrare incită de la bun început prin titlul neconvențional pe 

care-l poartă: Cibernetica iubirii în mistica îndumnezeirii. Termenul 

„cibernetică‖, devenit în limba română modernă un terminus technicus ce 

desemnează în mod uzual o știință exactă, trimite însă la verbul grecesc 

kybernao, din care a rezultat în limba română mai veche verbul „a 

chivernisi‖. Pe de altă parte, importat ca neologism pe filiera limbilor 

romanice, kybernao a dat în limba română modernă cuvântul „a guverna‖. 
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În felul acesta, termenul „cibernetică‖, în pofida uzanței de astăzi trimite 

originar nu atât la științele exacte, cât la împreuna viețuire a oamenilor și la 

reglementarea și coordonarea acesteia. Autorul tratatului atrage atenția încă 

din „Cuvântul înainte‖ al cărții: „Cibernetica, deși este considerată a fi un 

termen din lumea științei, în lucrarea noastră este folosită pentru a arăta 

rolul conducător al iubirii lui Dumnezeu care dirijează toată strădania 

omului spre dobândirea îndumnezeirii, adică a unirii cu Dumnezeu în 

iubire‖ (p. 13). 

Cibernetica, în acest context, se referă la lucrarea proniatoare de 

purtare de grijă a lui Dumnezeu față de lumea creată de El și, în special, față 

de om, cununa creației Sale, pe care îl conduce la comuniunea cu Sine prin 

îndumnezeire. Luat ca atare, termenul are o puternică încărcătură dogmatică, 

dar și moral-teologică.  

Structurată în opt mari capitole, cartea Înaltpreasfințitului Mitropolit 

Irineu se deschide cu un binevenit „Cuvânt-înainte‖ (pp. 7-16) în care 

autorul îl pune în gardă pe cititor cu privire la intenția tratatului și la 

semnificația unora dintre termenii cheie la care recurge în cadrul 

discursului. Nu este vorba doar de termenul cibernetică, asupra căruia am 

adăstat deja, ci și de concepte fundamentale precum îndumnezeire, căruia 

IPS Irineu îi dedică, între altele, o cuprinzătoare notă (N.2. p. 7) în care 

inventariază trimiterile biblice care fac referire la theosis sau la contexte 

conexe problemei îndumnezeirii.  

După ce în introducere („Sfântul Maxim Mărturisitorul, mistic și 

văzător de Dumnezeu‖, pp. 17-26) se oferă o succintă prezentare a vieții, 

operei și importanței teologice a Sfântului Maxim Mărturisitorul, tratatul se 

deschide cu un amplu capitol I („Fundamentul hristologic al misticii 

Sfântului Maxim‖, pp. 27-102) în care avem prezentată doctrina hristologică 

a autorului bizantin. Prin aceasta, IPS Irineu reface într-o manieră proprie 

traseul parcurs atât de minuțios de Părintele Stăniloae în urmă cu 30 de ani 

în studiul despre hristologia Sfântului Maxim publicat la Craiova în volumul 

„Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă‖. Spre deosebire de discursul 

Părintelui Stăniloae, articularea de către Mitropolitul Irineu a doctrinei 

hristologice a Sfântului Maxim are rolul de a întemeia cealaltă parte a 

lucrării, de peste 400 de pagini, în care autorul prezintă și interpretează pe 

îndelete reflecțiile moral-teologice, ascetice și mistice ale Sfântului Cuvios. 

Așa se face că, în capitolul imediat următor (capitolul al II-lea: 

„Fundamentul antropologic al misticii Sfântului Maxim‖, pp. 103-164), 

Mitropolitul Olteniei conduce tratarea teologică în direcția abordării 

antropologiei Sfântului Maxim.  

Discursul antropologic al scriitorului patristic bizantin nu are o 

logică de sine stătătoare, întrucât după acesta, omul și menirea lui nu este un 

scop în sine. Icoană a lui Dumnezeu prin însăși creația sa, omul își are 
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logica și finalitatea în relație nemijlocită cu Dumnezeu Care l-a creat și pe 

Care-L oglindește în chipul pe care-l poartă, fie el chiar și întunecat prin 

păcat. Astfel, și scopul existenței sale trebuie să fie căutat tot în relație cu 

Dumnezeu, respectiv, în aprofundarea acestei relații originare până la 

asemănarea omului cu Dumnezeu prin îndumnezeire (2.1. „De la zidirea 

dintâi la îndumnezeirea în Fiul lui Dumnezeu înomenit‖, pp. 112-119). 

Tocmai de aceea este nevoie de înomenirea Fiului lui Dumnezeu, pentru ca 

prin El omul să se îndumnezeiască. Dumnezeu-Omul deschide posibilitatea 

apariției omului îndumnezeit (2.2. „Dumnezeu-Omul și omul îndumnezeit‖, 

pp. 120-131) prin conlucrarea omului răscumpărat din robia celui rău cu 

harul divin, în temeiul libertății și raționalității sale pe care el le are 

întipărite în sine ca chip al lui Dumnezeu (2.3. „Libertatea și raționalitatea 

omului, elemente esențiale în lucrarea îndumnezeirii‖, pp. 131-141).  

Ajunsă în acest punct, investigația teologică îi oferă IPS Irineu 

posibilitatea să readucă în discuție cele cinci medieri realizate de 

Mântuitorul Hristos conform Sfântului Maxim Mărturisitorul: medierea 

între bărbat și femeie, între Paradis și lumea locuită, între cer și pământ, 

între cele inteligibile și cele sensibile și între natura creată și Dumnezeu 

Însuși (2.4.„Sinteza celor cinci medieri realizate de Mântuitorul Hristos, 

Dumnezeu-Omul‖, pp.141-164). Prin aceasta, IPS Irineu reia în context 

antropologic și etico-teologic o problematică pe care a mai abordat-o în 

urmă cu zece ani, de data aceasta din perspectivă strict hristologică în cartea 

sa „Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veac‖ (Craiova: Editura 

Mitropolia Olteniei, 2010, pp. 378-412). 

Începând cu capitolul al III-lea („Trei descrieri ale viețuirii 

duhovnicești‖, pp. 165-198), Mitropolitul Olteniei trece la partea propriu-zis 

moral-teologică și duhovnicească a tratării. În primă instanță, el prezintă 

cele trei tipuri de descriere a vieții duhovnicești la care recurge prin excelență 

Sfântul Maxim. Este vorba, în primul rând despre raportul dintre darul lui 

Dumnezeu și făptuirea omului (3.1. „Făptuire și dăruire‖, pp. 173-179), de 

imaginea „înrudirii‖ cu Dumnezeu după chipul în care fierul și focul se 

înrudesc prin efervescența metalului pătruns de căldura focului (3.2. 

„Înrudire divină și urcuș mistic în Dumnezeu, pp.179-183) și, în al treilea 

rând, de paradigma liturghisirii, pe care Sfântul Maxim o asimilează într-o 

manieră proprie pe filiera Sfântului Dionisie Areopagitul (3.3. 

„Dumnezeiasca Liturghie și liturghisirea în Duhul Sfânt‖, pp. 183-197).  

Capitolul al IV-lea („Omul trupesc. O analiză a vieții pătimașe‖, pp. 

199-252) are deja un conținut eminamente moral-teologic și analizează 

maniera proprie a Sfântului Maxim Mărturisitorul de prezentare și cercetare 

a ceea ce în tradiția moral-teologică ortodoxă se numesc cele opt gânduri ale 

răutății, respectiv cele șapte păcate capitale. Fără curățirea de patimi și 

îndepărtarea de păcat (despătimire; purificare), omul nu poate înainta pe 
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calea vederii și unirii harice cu Dumnezeu. Pe această cale epectatică, omul 

nu se află singur în strădania sa proprie, ci primește permanent în ajutor 

puterea lui Dumnezeu care i se împărtășește prin Sfintele Taine. Capitolul al 

V-lea („Experiența Duhului Sfânt în viața cea nouă din trupul tainic al 

Domnului‖, pp. 253-298) examinează exact maniera în care Sfintele Taine 

și, în mod special, cele trei Taine ale inițierii (Botezul, Mirungerea și 

Euharistia), oferă acces la un nou mod de viețuire: bios pneumatikos. Astfel, 

prin Sfântul Botez, omul vine la viața duhovnicească prin lucrarea Duhului 

Sfânt (5.3. „Sfântul Botez și libertatea vieții celei noi‖, pp. 276-289), prin 

Sfânta Mirungere, el este susținut pe calea îndumnezeirii (5.4. „Taina 

Mirungerii pregătitoare și susținătoare a îndumnezeirii omului‖, pp. 289-292), 

iar prin Sfânta Euharistie se hrănește personal cu Hristos în mod tainic, 

dobândind posibilitatea unirii mistice cu Dumnezeu și a îndumnezeirii (5.5. 

„Taina Sfintei Euharistii, hrana nemuririi și vederii duhovnicești‖, pp. 292-298).  

Împărtășirea cu Sfintele Taine presupune, în egală măsură, 

împlinirea poruncilor dumnezeiești și, implicit, un mod de viață virtuos 

(capitolul VI: „Ființa virtuților în procesul îndumnezeirii omului prin har‖, 

pp. 299-344. Virtutea, nu este, însă, după cum arată Mitropolitul Irineu, o 

simplă strădanie personală, ci, reprezintă, o paradigmă a prezenței lui 

Hristos în lume. Primenirea cu virtuți este echivalentă cu îmbrăcarea în 

Hristos la care face referință Sfântul Apostol Pavel și despre care dă 

mărturie Taina Sfântului Botez. Așa cum Hristos este prezent în mod mistic 

în Sfintele Taine, El este prezent, în egală măsură, și în virtuți, a căror 

practicare îl conduce pe om la îndumnezeire (6.1. „Virtutea ca prezență 

mistică în lucrarea de îndumnezeire a nevoitorului‖, pp. 306-310). Din acest 

punct de vedere, virtutea este o strădanie omenească, dar ea este, în egală 

măsură, și o pătimire tainică a prezenței lui Dumnezeu prin lucrarea harului 

Său (pp. 302-305). De aceea, practicarea virtuților conduce către Dumnezeu 

fiind un „inel de legătură între om și Dumnezeu‖ (pp. 310-317), iar 

substanța ultimă este iubirea (6.3. „Iubirea este rațiunea și substanța tuturor 

lucrurilor‖, pp. 318-340).  

Viața morală are, însă, și o dimensiune epistemologică. Păzirea 

poruncilor dumnezeiești și practicarea virtuților nu înseamnă numai faptul de a 

te strădui să împlinești voia lui Dumnezeu, ci reprezintă și un act de cunoaștere 

personală a Lui și o formă de comuniune cu El. Din acest punct de vedere, viața 

morală conduce la un mod specific de contemplare a lui Dumnezeu articulat în 

propria noastră existență (capitolul al VII-lea „Cunoașterea iubirii ipostatice 

înomenite în mistica îndumnezeirii‖, pp. 345-494).  

Înomenirea Fiului lui Dumnezeu deschide omului perspectiva 

îndumnezeirii sale proprii prin „participare prin iubire la Dumnezeu-Iubire‖ 

(pp. 403-427). Strădania omului de a se primeni cu virtuți are ca finalitate 

comuniunea cu Dumnezeu și îndumnezeirea proprie prin împărtășirea de 
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harul Său. Capitolul al VIII-lea („Îndumnezeirea omului: mișcare în 

cunoaștere și comuniune în iubire‖, pp. 395-494), în care IPS Irineu 

articulează aceste idei reprezintă încununarea întregii cărți și închiderea 

circuitului (teo)logic inițiat cu capitolul I referitor la hristologia Sfântului 

Maxim: Fiul lui Dumnezeu Se înomenește, adică își asumă firea umană fără 

a o amesteca cu cea divină (vezi atributul calcedonian asynchytos), fără a o 

schimba pe niciuna dintre ele (atreptos), dar, în același timp, fără a se 

împărți în două ipostasuri (achoristos) și fără a despărți aceste două firi ale 

sale (adairetos); dar face aceasta pentru ca, în mod similar, prin împărtășirea 

de harul divin în Sfintele Taine, prin împlinirea poruncilor divine și prin 

primenirea cu virtuți, omul însuși să ajungă la îndumnezeire și să guste, 

astfel, din „arvuna unirii în iubire premergătoare comuniunii depline a 

omului cu Prea Sfânta Treime în Împărăția cerurilor‖ (pp. 489-493).  

Cuprinzătoarea lucrare a Mitropolitului Olteniei reprezintă o 

importantă contribuție la cercetarea operei teologice a Sfântului Maxim 

Mărturisitorul, scoțând în evidență dimensiunea sa etico-teologică și 

ascetico-mistică, aflată în nemijlocită relație cu doctrina hristologică a 

acestuia, din care decurge și pe care o desăvârșește. Ea continuă tradiția 

românească de cercetare a operei marelui Mărturisitor, oferind numeroase 

prilejuri de edificare și reflecție teologică.  

 

(Pr. Conf. Univ. Dr. PICU OCOLEANU
1
) 

                         
1
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Pr. Dr. Ioniţă Apostolache, Întunericul luminos, 

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, 326 p. 
 

 

Lucrarea intitulată „Întunericul luminos‖ este semnată de pr. dr. 

Ioniţă Apostolache. Cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova, la 

disciplina Apologetică Ortodoxă, autorul semnează de data această o lucrare 

cu tematică complexă, dedicată în principal misticii siriace. Titlul cărţii,  

redat printr-o frumoasă expresie antitetică, defineşte una dintre cele mai 

frumoase sintagme desprinse din teologia monahului sirian Ioan Sabba de 

Dalyatha, reprezentant emblematic al misticii orientale de secol VIII. În 

acest sens, cititorul primeşte încă dintru început lămuririle necesare cu 

privire la conţinutul lucrării, titlul principal fiind urmat de două subtitluri 

sugestive: 1. Confluenţe şi idei mistice la Părinţii Orientali şi 2. Scrisorile 

lui Ioan Sabba, misticul sirian din Muntele Dalyatha.  

Cele două mari părţi ale lucrării, evocate în subtitlurile anterior 

amintite, sunt precedate de un amplu „Cuvânt înainte‖, semnat de 

Înaltpreasfinţitul Părinte Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul 

Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Unul dintre cei mai reputaţi cercetători în 

domeniul Dogmaticii şi Misticii Ortodoxe, IPS Părinte Irineu îşi aşază 

introducerea sub titlul generic: „Despre întreita lucrare a misticii la Părinţii 

Orientali‖. Sunt prezentate sistematic câteva aspecte de ordin general, pe 

care le vom reîntâlni în conţinutul lucrării de faţă. IPS Părinte Irineu 

dezvăluie mai întâi înţelesurile duhovniceşti ale termenilor de „mistic‖ şi 

„mistică‖. „Cuvântul mistic (din grecescul mystikos – definind ceea ce ține 

de mistere, de unde și termenul de «mistică») definește experiența vie și 

legătura tainică a omului cu Dumnezeu. În viața și lucrarea Bisericii, 

valoarea acestor trăiri duhovnicești nu poate fi decât existențială și în 

deplină concordanță cu învățătura de credință. Iată prin urmare de ce în 

Tradiția de Răsărit nu s-a făcut niciodată distincție între «mistică și teologie, 

între trăirea personală a tainelor dumnezeiești și dogma afirmată de 

Biserică». Fără a avea de-a face cu vreun fel de contrast sau divergență, 

«teologia și mistica se sprijină și se întăresc reciproc. Una este cu neputință 

fără cealaltă: dacă trăirea mistică este valorificarea personală a conținutului 

credinței umane, teologia este o expresie, spre folosința tuturor, a ceea ce 

poate fi încercat de fiecare». Cu alte cuvinte, «dacă experiența mistică 

trăiește conținutul credinței de obște, teologia îl ordonează și îl 

sistematizează. Astfel, viața oricărui credincios este structurată în cuprinsul 

dogmatic al Liturghiei, iar doctrina relatează experiența intimă a Adevărului 

relevat și împărtășit tuturor». Din punct de vedere structural, după Nichifor 

Crainic, Mistica se așază în rândul disciplinelor de Teologie Sistematică, 
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alături de Dogmatică și Morală. Fără să existe «limite separatoare» între 

acestea, Mistica ar putea fi caracterizată prin «obiectul» la care se 

raportează. Pornind de la preocuparea ei centrală, anume «unirea omului cu 

Dumnezeu», Mistica Ortodoxă se oferă ca o veritabilă «sinteză a principiilor 

dogmatice și morale deopotrivă»‖ (p. 7-8).  

Mitropolitul Olteniei aduce câteva lămuriri importante cu privire la 

direcţia de cercetare abordată de autor. Pe lângă analiza teologică a 

confluenţelor mistice orientale în care apare şi se dezvoltă Ioan Sabba de 

Dalyatha, se menţionează că traducerea şi adnotarea „pentru prima dată în 

limba română‖ a Scrisorilor lui, aşezate în cea de a doua parte a lucrării de 

faţă, reprezintă o realizare notabilă pentru Colecţia de „Mistică Ortodoxă‖ a 

Editurii „Mitropolia Olteniei‖. „Adevărate mărgăritare mistice, lucrările 

părintelui sirian aduc în timpurile noastre mireasma duhovnicească a unor 

frumuseți descoperite în taina sufletului și împărtășite prin experiență. Lumina 

lor va străbate cu siguranță dincolo de întunericul indiferenței ateiste, 

încălzind întru credință inimile înghețate, trezind mințile și conștiințele 

adormite și oferind balsam pentru sufletele rănite de patimi‖ (p. 17). 

În cuprinsul primei părţi a lucrării sale, pr. dr. Ioniţă Apostolache 

oferă în primul rând „o perspectivă apologetică asupra ethosului monastic 

oriental‖. Se aduc astfel mai multe argumente în sprijinul unei legături de 

profundă mărturisire, caracteristică primelor secole creştine. Autorul face 

aşadar o „radiografie apologetică‖ a trecerii de la jertfa sângelui, la jertfa 

duhului şi a nevoinţelor duhovniceşti. „Mărturisirea mistică şi viaţa 

ascetică‖ a sfinţilor definesc deopotrivă „fenomenul ascetico-mistic al 

monahismului în latura lui mărturisitoare‖. În acest sens, autorul ne 

atenţionează asupra faptului că „legătura prin care epoca marilor apologii 

creștine se întrepătrunde cu lucrarea monahismului oriental este în primul 

rând evenimentul istoric. De aici începe să se lămurească faptul că direcția 

comună și unitară a spiritului mărturisitor se află în primul rând în dorința 

desăvârșită de împreună lucrare cu Hristos, «Calea, Adevărul și Viața» (In. 

14, 6). Și tot de aici se descoperă în chip duhovnicesc logica prin care 

identificăm calea sau urcușul spre dobândirea adevăratei filosofii creștine 

împărtășite ipostatic. Dacă prin coordonatele profane ale timpului, primii 

apologeți ajunseseră să articuleze cele dintâi argumente ale unei filosofii 

creștine, în mai puțin de un secol, reprezentanții ascezei monahale 

mărturisesc pe Hristos prin concretul propriei experiențe. În fapt două 

segmente esențiale ale vieții eclesiale, apologetica și spiritualitatea 

monahală împărtășesc în mod convergent unitatea singurului scop: 

mărturisirea permanentă a Adevărului ipostatic‖ (p. 21).  

Capitolul al II-lea din Prima Parte duce mai departe subiectul 

anterior evocat de autor. Regăsim aici o prezentare analitică a 

„Mărturisitorilor filosofiei monahale‖, cu „specificităţi şi întrepătrunderi în 
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Mistica Ortodoxă‖ (p. 42). Înainte de a trece la analiza propriu-zisă, autorul 

a găsit de cuviinţă să aducă mai multe lămuriri cu privire la câţiva termeni 

de specialitate („monah‖, „singuratic‖, „anahoretic‖, „cenobitic‖). În analiza 

teologică ulterioară sunt prezentate trei dintre cele mai mari personalităţi 

teologice ale monahismului oriental: Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul 

Pahomie cel Mare şi Evagrie Ponticul. Calitatea de „mărturisitori ai 

filosofiei monahale‖, sub care sunt prezentaţi cei trei părinţi, se susţine pe 

temeiul jertfei şi luptei duhovniceşti prin care au făcut cinstit Cuvântul lui 

Dumnezeu în propria lor viaţă. 

Cel ce al III-lea capitol al Primei Părţi tratează despre „Confluenţe şi 

idei mistice în Tradiţia Siriacă‖. O preocupare mai veche a autorului, acest 

filon al teologiei orientale a adus nenumărate daruri Bisericii Ortodoxe. 

Între acestea se numără bineînţeles şi „experienţele mistice‖, atât de frumos 

prezentate de marii părinţi şi mistici sirieni din primele secole. 

„Problematica interferențelor teologiei siriace în special cu mediul și tradiția 

creștinismului de limbă greacă, manifestate cu precădere în secolele IV-VI, 

nu au avut nici pe departe vreo asociere sau înțelegere colonizatoare sau de 

acaparare culturală. Înțelesul propriu al acestui fenomen este mai degrabă 

acela de «confluență, întrepătrundere și adaptare a elementelor din literatura 

grecească în limba și literatura siriacă de-a lungul acestei perioade». În acest 

context se dezvoltă una dintre cele mai importante și înfloritoare perioade ale 

spiritualității monahale din Siria creștină. Învățătura ascetico-mistică a 

părinților sirieni urmează așadar două direcții principale: pe de o parte se 

identifică specificului ei semitic și, pe de altă parte, se cuprinde și crește în 

legătură cu influențele dobândite pe filiera grecească. Astfel, de la Sfinții 

Efrem și Afraate, ca reprezentanți etalon ai spiritualității siriace de limbă 

semitică, tradiția ascetică din acest spațiu se descoperă și se identifică mai 

târziu în operele lui Ioan Singuratecul (de Apamea), apoi în lucrările lui Iacob 

de Saroug, Filoxene de Mabbug, Etienne bar Soudaili (în secolul VI), 

atingând apogeul în timpul lui Iacob de Eddesa, Dadisho Qatraya și Sfântul 

Isaac Sirul (în secolul VII). Nu în cele din urmă, îl amintim pe Ioan de Dalyatha, 

unul dintre cei mai sistematici și profunzi autori mistici sirieni, din secolul al 

VIII-lea‖ (p. 58). 

Ultimul capitol al Primei Părţi, al V-lea, este dedicat „Teologiei 

mistice a monahului Ioan Sabba de Dalyatha. Specific şi concordanţe‖.  

Subiectul este edificat printr-o analiză bio-bibliografică a monahului sirian. 

De aici aflăm că a vieţuit în secolul VIII, fiind originar din nordul Irakului 

de astăzi. Viaţa şi-a petrecut-o ca eremit pe muntele Dalyatha (poziţionat în 

sud-estul Turciei actuale). Cu toate că nu există prea multe detalii legate de 

viaţa sa, „scrierile sale descoperă faptul că era o persoană cu experiențe 

profunde în viața mistică. Mai multe texte scurte din opera sa au fost traduse 

în limba greacă, împreună cu lucrările lui Isaac Sirul (de Ninive), circulând 
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astfel multă vreme sub numele Sfântului Părinte‖ (p. 139). A scris 20 de 

Omilii şi 51 de Scrisori sau „poveţe duhovniceşti‖. Cu privire la specificul 

teologiei sale, pr. Ioniţă spune că împropriază numeroase „influențe 

patristice, desprinse din gândirea Sfinților Efrem și Afraate. De la ei, Ioan 

de Dalyatha a preluat ideea de «lumină» și «iluminare», remarcându-se în 

special expresia «Lumină din Lumină». Se pot identifica de asemenea 

numeroase conexiuni cu gândirea mistică a Sfântului Dionisie Areopagitul, 

așa cum am arătat mai sus. În această privință, trebuie amintită moștenirea 

apofatică pe baza căreia se formează mistica scriitorului sirian, 

împrumutând de la venerabilul său înaintaș imagini precum: «vederea lui 

Dumnezeu în nor», sau «întunericul dumnezeiesc», ca dimensiune cadru a 

cunoașterii celor ce sunt mai presus de minte. Prezența acestor teme în 

mistica lui Ioan Saba se încadrează într-un context mai amplu de prezentare, 

definit prin intermediul unei descrieri plasticizate‖ (p. 144). 

În cea de a II-a Partea a lucrării regăsim traducerea celor 51 de 

Scrisori duhovniceşti ale lui Ioan Sabba de Dalyatha. Textul se bucură de o 

expunere clară şi bine frazată, întărită de abundente note explicative. 

Versiunea consultată este cea din Patrologia Orientalis 39, unde textul 

original siriac se găseşte dublat de traducerea în limba franceză a preotului 

carmelit Robert Beulay.  

Valoarea teologică a lucrării este întărită de Postfaţa, semnată de 

marele siriacist englez, profesorul Sebastian Brock de la Oxford. Expunerea 

savantului britanic poartă ca titlu: „Rugăciunea inimii în tradiţia siriacă‖ şi 

prezintă într-o notă cu totul aparte specificitatea misticii orientale, ca lucrare 

a rugăciunii isihaste. „Cu mult înainte ca știința medicală modernă să fi 

descoperit importanța funcționării inimii noastre fizice, scriitorii Sfintei 

Scripturi identificaseră deja inima ca centru al existenței. Pentru ei, inima nu 

era numai un loc al emoțiilor, așa cum tinde să fie în folosirea ei modernă, 

fiind de asemenea văzută ca loc al înțelegerii și al intelectului. Această idee 

despre inimă ca punct focal duhovnicesc, sau centru al „omului lăuntric‖ a fost 

exploatată în mai multe feluri de Părinții Sirieni. Astfel, inima duhovnicească a 

„omului lăuntric‖ ar putea fi descrisă ca având: „ochi‖, „urechi‖, „mâini‖ și 

chiar „genunchi‖; însă întâlnim de asemenea descrieri precum: „poarta‖, 

„casa‖ și „solul‖ sau „pământul‖ inimii, imagine biblică desprinsă din 

„Parabola Semănătorului‖ (o lucrare despre Omiliile macariene, semnată de 

Columba Stewart, cu titlul Lucrătorii pământului inimii)‖ (p. 301). 

Cartea „Întunericul luminos‖, semnată de pr. dr. Ioniţă Apostolache, 

aduce prin urmare un plusvaloare în teologia ortodoxă actuală. Lumina în care 

sunt prezentate anumite teme specifice misticii ortodoxe reprezintă o 

importantă notă de originalitate. Confluenţele şi legăturile apologetice, 

patristice şi duhovniceşti, aşezate mai tot timpul în paralela „mărturisire 

mistică - viaţă ascetică‖, reprezintă de asemenea o frumoasă broderie teologică 
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prin care se împodobeşte conţinutul acestei lucrări. Nu în cele din urmă, 

traducerea în premieră în română a unor texte deloc facile din punct de vedere 

teologic, ridică valoarea lucrării, oferindu-i o şi mai mare autoritate academică. 

 

(Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN BOLDIŞOR
1
) 

                         
1
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Pr. Dr. Cătălin-Constantin Dan, Mărturisirile de credinţă 

ortodoxe din veacul al XVII-lea şi importanţa lor  

pentru dialogul ecumenic modern,  

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 281 p. 
 

 

Între cele mai recente apariţii la Editura Mitropolia Olteniei regăsim 

lucrarea cu titlul „Mărturisirile de credinţă ortodoxe din veacul al XVII-lea 

şi importanţa lor pentru dialogul ecumenic modern‖, semnată de pr. dr. 

Cătălin-Constantin Dan. Realizată ca teză de doctorat în cadrul Facultăţii de 

Teologie „Justinian Patriarhul‖ din Bucureşti, sub coordonarea pr. prof. 

univ. dr. Constantin Pătuleanu, cartea se adresează în speţă iubitorilor de 

Istorie Bisericească, reunind şi analizând în context date valoroase despre 

cele mai importante documente privind mărturisirea credinţei ortodoxe.   

Nucleul acestei minuţioase cercetări istorico-teologice, desfăşurată 

pe parcursul a peste 280 de pagini, se regăseşte în analiza celor trei mari 

documente de avizare şi confirmare a învăţăturii de credinţă ortodoxă din 

secolul XVII: Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos, 

Mărturisirea de credinţă a Sfântului Ierarh Petru Movilă şi Mărturisirea de 

credinţă a lui Dositei al II-lea Nottara, Patriarhul Ierusalimului. Sub acest 

aspect, lucrarea semnată de pr. dr. Cătălin Dan îşi revendică nota de 

originalitate. Este vorba de reevaluarea unui context mai amplu, secolul al 

XVII-lea având cu precădere o însemnată valoare mărturisitoare în istoria 

Bisericii Ortodoxe. „Tema Mărturisirilor de credinţă nu a fost aşa de mult 

dezbătută şi dezvoltată în cadrul Ortodoxiei‖ – notează în „Cuvântul 

înainte‖ pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu – „deoarece Mărturisirile de 

credinţă nu sunt specifice Ortodoxiei, ci ele au fost alcătuite ca răspuns la 

apariţia mărturisirilor de credinţă protestante şi mai ales pentru a face faţă 

propagandei catolice şi protestante în spaţiul ortodox răsăritean. Astfel, 

Biserica Ortodoxă a fost nevoită să-şi expună în scris învăţătura de credinţă 

pentru a o apăra, făcându-o totodată cunoscută poporului, care era debusolat 

datorită apariţiilor unor false mărturisiri puse pe seama ortodocşilor. Secolul 

al XVII-lea este considerat a fi, prin excelenţă, cel al Mărturisirilor de 

credinţă, care au fost adoptate de către Biserica Răsăriteană în urma 

Sinoadelor panortodoxe ale vremii. Autorul lucrării de faţă crede că, odată 

cu trecerea timpului, mărturisirile de credinţă au fost uitate. Abia în secolul 

al XX-lea ortodocşii au redescoperit importanţa şi rolul mărturisirilor de 

credinţă, mai ales prin prisma întâlnirilor şi dezbaterilor care au avut loc în 

careul mişcării ecumenice. S-a simţit, astfel, nevoia revalorificării rolului 

Mărturisirilor de Credinţă, prin care odinioară înaintaşii noştri şi-au apărat 

credinţa strămoşească‖ (p. 9). 
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În primul capitol al lucrării, autorul vorbeşte despre „Contextul 

istorico-teologic al apariţiei şi dezvoltării mărturisirilor de credinţă în 

Biserica de Răsărit în secolele XV-XVII‖. Aflăm astfel că, „după căderea 

Constantinopolului în 1453 sub jugul otoman, societatea creştină din fostul 

Imperiu Bizantin şi implicit teologia ortodoxă au intrat într-o perioadă de 

declin, scăzând vizibil nivelul educaţiei generale şi religioase, atât în rândul 

clerului, cât şi în rândul poporului‖ (p. 15). Tabloul acestui periculos declin 

al creştinismului răsăritean se completează prin numeroasele pericole 

propagandiste venite din apus, pe fondul reformei lui Luther şi 

contrareformei catolice. În această situaţie, autorul subliniază „necesitatea 

apariţiei Mărturisirilor de credinţă în Ortodoxie‖, dorindu-se astfel 

impunerea unor limite prudente de recunoaştere şi identificare apologetică. 

„Cunoscându-se perioada secolelor XV-XVII ca una destul de zbuciumată‖ 

– notează autorul – „atât din punct de vedere politic, dar mai ales religios 

prin criza bisericească apărută în urma ridicării unor reformatori religioşi în 

rândul Bisericii Catolice, apărând astfel protestantismul care, la concurenţă 

cu catolicii vor duce un insistent prozelitism în lumea răsăriteană, apogeul 

apariţiei Mărturisirilor de credinţă în Biserica Ortodoxă, pentru apărarea şi 

nealterarea învăţăturii sale, este atins în secolul al XVII-lea când apar nu 

mai puţin de trei şi anume: cea a patriarhului alexandrin Mitrofan Kritopulos 

din 1625, pe atunci protosinghel al Patriarhiei Ecumenice, cea a Sfântului 

Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului din 1642-1643 şi cea a 

Patriarhului Dositei al II-lea Nottara al Ierusalimului din 1672‖ (p. 17). 

Capitolul al II-lea se ocupă de „Mărturisirea de credinţă a lui 

Mitrofan Kritopulos‖. Primele pagini sunt dedicate personalităţii viitorului 

patriarhului alexandrin, despre care aflăm că „s-a născut în 1589, în Bereia 

Macedoniei, aproape de Tesalonic, într-o familie de neam bun‖ (p. 67). La 

vârsta de 17 ani a îmbrăcat haina monahală, închinoviindu-se în Sfântul 

Munte Athos, unde rămâne vreme de 7 ani. Harul şi aplecarea spre 

învăţătură sunt repede remarcate de patriarhul Chiril Lukaris, „care îl ia într-

o călătorie de aproape doi ani (1612-1613) în Ţările Române pentru a 

strânge unele ajutoare materiale. Aici, în Ţările noastre, patriarhul Chiril 

duce o activitate de lămurire şi întărire a credincioşilor împotriva atacurilor 

catolice şi protestante prin predicile care le ţine la Bucureşti, Târgovişte şi 

Iaşi, fie prin scrisori adresate teologilor protestanţi‖ (p. 68). După o lungă şi 

rodnică ucenicie alături de patriarhul Chiril Lukaris, „protectorul şi 

binefăcătorul său‖ (p. 76), păşind cu răbdare pe toate treptele slujirii 

chiriahale, Mitrofan Kritopulos ajunge în scaunul de patriarh al Alexandriei 

(30 iulie 1636). O păstorire scurtă, însă cu roade bogate, marcată de lucrările 

Sinodului Panortodox de la Constantinopol (1638) şi de editarea celebrei 

sale Mărturisiri de credinţă. În concluzie, autorul consideră că lucrarea 

patriarhului Mitrofan Kritopulos „a fost cel mai mare dar pe care acesta l-a 
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făcut prietenilor săi din Germania şi protestantismului însuşi şi pe care 

aceştia i l-au întors lui şi Bisericii Ortodoxe prin traducerea ei în latineşte şi 

apoi prin publicarea ei în limbile greacă şi latină. Tot teologilor luterani li se 

datorează şi punerea ei în circulaţie în Apus, protestanţii putând cunoaşte 

direct de la sursă învăţătura şi spiritul autentic al Bisericii Ortodoxe‖ (p. 108). 

Cel de-al III-lea capitol este dedicat „Mărturisirii de credinţă a 

Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului‖. Abordarea cercetării 

urmează o structură similară capitolului anterior. Primele detalii sunt de 

interes istoric, marcând completa biografie a autorului celei de-a doua 

Mărturisiri de credinţă. Aflăm astfel că Sfântul Ierarh Petru Movilă s-a 

născut la data de 21 decembrie 1596 în Moldova, la Suceava. Era fiul 

boierului Simion Movilă, ajuns domn în Ţara Românească între anii 1600-

1601 şi apoi în Moldova, în perioada 1606-1607. Os domnesc, acest mare 

arhiereu al Bisericii Ortodoxe a primit o educaţie aleasă, ridicându-se 

„deasupra cerinţelor unui om de rând, fiind înzestrat de Dumnezeu cu mai 

mulţi talanţi decât alţii. A fost deprins cu contemplaţia creştină şi a avut 

măreţe idealuri‖ (p. 113). Şi-a început studiile în cele mai alese şcoli ale 

Moldovei, desăvârşindu-le în „Colegiul Frăţiei Ortodoxe din Liov‖. Viaţa 

duhovnicească a fost de asemenea ridicată pe cele mai înalte culmi, 

amintind aici experienţa monahală din Marea Lavră a Peşterilor (Lavra 

Pecerska), unde a ajuns chiar stareţ. „El a introdus în spaţiul rusesc 

umanismul occidental, care avea la bază studiul limbii latine şi interesul 

pentru cercetarea ştiinţifică‖ (p. 121). Ca mitropolit de Kiev a ajutat foarte 

mult pe creştinii ortodocşi din Moldova şi Ţara Românească, sprijinindu-i 

cu cărţi şi poveţe folositoare de suflet. O contribuţie esenţială în canonizarea 

sa a avut-o vrednicul de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei, 

care s-a ocupat personal de dosarul de canonizare. „Prin decizia Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 1273 din 18 martie 2002, s-a 

schimbat data de prăznuire la 22 decembrie considerându-se că această dată 

este în concordanţă cu data reală a mutării sale la Domnul‖ (124). 

Mărturisirea sa de credinţă a fost alcătuită în perioada 1639-1640, fiind 

aprobată oficial în cadrul Sinodului de la Iaşi din toamna anului 1642. 

Despre acest document, pr. dr. Cătălin Dan spune că „rămâne cel mai 

cunoscut, dar şi cel mai amplu răspuns al Ortodoxiei la tendinţele calviniste 

din Mărturisirea atribuită lui Chiril Lukaris‖ (p. 164). 

În cel de-al IV-lea capitol al lucrării, autorul analizează 

„Mărturisirea de credinţă a lui Dositei al II-lea Nottara, Patriarhul 

Ierusalimului‖. Întâlnim de asemenea o mare personalitate bisericească, 

legată istoric de Ţările Române. Sunt cunoscute în acest sens numeroasele 

sale călătorii pe meleagurile ţării noastre, dar şi „timpul petrecut aici‖. 

Justificarea acestei legături de suflet pe care o avea patriarhul cu 

meleagurile strămoşilor noştri se leagă în mod logic de „râvna domnilor 
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români pentru cele sfinte şi  pentru credinţa şi Biserica lui Hristos era mare, 

făcând numeroase danii la Locurile sfinte, aflate în jurisdicţia canonică a 

patriarhului de Ierusalim‖ (p. 165). S-a născut la 31 mai 1641 în localitatea 

Arahove, lângă Corint. A ucenicit lângă mitropolitul Gregorie Galanos al 

Corintului, care l-a hirotonit diacon la doar 16 ani. A călătorit mult şi a 

învăţat multe alături de dascălul său. Împlinindu-se duhovniceşte şi trecând 

prin toate treptele clericale, a fost hirotonit mai întâi mitropolit al Cezareei 

(1666) şi mai apoi patriarh al Ierusalimului (1669). Avea în vremea aceea 

doar 28 de ani. Legat de importanţa capodoperei sale scriitoriceşti, 

concretizată în conţinutul Mărturisirii de credinţă, pr. dr. Cătălin Dan 

aminteşte de preocuparea directă pentru acest document a părintelui 

profesor Dumitru Stăniloae. Astfel, în teza sa de doctorat, marele teolog 

român „ne aduce la cunoştinţă că ultima contribuţie a lui Dositei la 

combaterea propagandei catolice între români este prezidarea Sinodului 

ţinut la Bucureşti în martie 1705 pentru depunerea lui Ilarie de Râmnic, care 

era acuzat de conlucrare cu catolicii pentru răspândirea catolicismului în 

Episcopia Râmnicului‖ (p. 170). Mărturisirea de credinţă a lui Dositei, 

intitulată şi „Pavăza Ortodoxiei‖, a fost compusă în baza Sinoadelor de la 

Constantinopol (1642 şi 1643). Documentul „are un caracter anti-protestant, 

mai ales anti-calvin şi în parte anti-catolic‖ (p. 172). 

Ultimele două capitole (V şi VI) ale lucrării semnate de pr. dr. 

Cătălin Dan se referă la întrepătrunderea, actualitatea, receptarea şi analiza 

celor trei mărturisiri de credinţă în contextul actual ecumenic. În concluzie, 

autorul se exprimă într-o notă originală, menţionând faptul că „atât între 

ortodocşi, cât şi între celelalte confesiuni se pune problema alcătuirii unei 

Mărturisiri comune, însă această problemă este tot mai veche ca şi Biserica 

însăşi deoarece de la început credincioşii ei au format unele Mărturisiri mai 

scurte sau de mai mare întindere care să le asigure înţelegerea şi însuşirea 

corectă a adevărurilor descoperite, dar şi unitatea de credinţă a tuturor 

membrilor Bisericii. În consecinţă, formularea învăţăturilor expuse în 

Mărturisirile de credinţă ortodoxe ale secolului al XVII-lea nu au un 

caracter definitiv, ci unul provizoriu, care poate fi îmbunătăţit în dezbaterile 

unui viitor Sinod Panortodox căruia îi revine sarcina formulării unei 

Mărturisiri comune pentru întreaga Ortodoxie, care să fie în conformitate cu 

progresul teologic şi nevoile actuale ale Bisericii‖ (p. 264). 

 

(Pr. Lect. Univ. Dr. IONIȚĂ APOSTOLACHE
1
)  
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