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STUDII 
 

Starea sufletelor după moarte în raport cu evenimentul 
învierii universale. Diferite concepţii cu privire la viaţa după 

moarte: milenarismul sau hiliasmul 
 
 

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

 
Cuvinte cheie: suflet, înviere, milenarism, împărăţie 

Keywords: soul, resurrection, millenarianism, kingdom 
 
Biserica n-a încurajat niciodată speculaţiile apocaliptice, dimpotrivă, a 
condamnat calculele cronologice, prezicerile milenariste ale sectelor 
apocaliptice. Ea n-a permis, în acest fel, să fie confundată speranţa 
eshatologică cu apocalipsa. Este adevărat că de-a lungul istoriei după unii ar 
exista o durată precisă de ani până la a doua venire a Mântuitorului  Hristos, 
dar eshatologia, deşi este un capitol teologic, nu se pretează la confuzii 
apocaliptice. Deci, dat fiind faptul că „viaţa de dincolo” este o preocupare a 
fiecărui creştin, se înţelege de la sine că, credinţa după care Domnul va 
reveni, în slavă, pe pământ, este o realitate evanghelică demnă de luat în 
seamă. Totuşi, de la această convingere despre venirea Domnului şi până la 
certitudinea că El va domni cu sfinţii Săi timp de o mie de ani, iar satana va 
fi legat în acest timp, lasă multe semne de întrebare neelucidate. Analizând 
la prima vedere aceste tendinţe milenariste putem spune că sectele 
fundamentaliste au interpretat în sens istoric, cronologic, noţiunea de 
„împărăţia de mii de ani” din Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul.2 
Aceşti apocaliptici şi-au imaginat „mileniul” ca fiind o împărăţie 
pământească de o mie de ani a sfinţilor şi drepţilor.3 De bună seamă această 
perioadă, în gândirea lor, va precede învierea morţilor şi judecata din urmă.4 

                         
1 Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova. 
2 Apocalipsa 20, 1-6. 
3 Tot referitor la viaţa veşnică Biserica a respins credinţa unora după care va fi un sfârşit al 
Raiului şi al iadului şi astfel împărăţia lui Dumnezeu s-ar realiza în această lume în sens 
politic, aşa cum credeau evreii mesianici. 
4 Printre grupările care propun această interpretare a „mileniului” se numără şi Adventiştii 
de ziua a şaptea. Această sectă a fost întemeiată în secolul al XIX-lea, în Statele Unite ale 
Americii, de către William Miller. Bazându-se pe unele calcule personale, adepţii acestei 
secte au ajuns la concluzia că venirea lui Hristos pe pământ va fi în anul 1843. De la această 
fantezie adventiştii au ajuns să creadă în apropiata venire a Domnului. Ei, ca şi alţi sectari 
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Evident, pentru Părinţii Bisericii aceste calcule sunt contrazise de învăţătura 
Sfintei Scripturi şi de mărturia patristică, în care împărăţia de mii de ani este 
o exprimare simbolică obişnuită în Sfânta Scriptură. Aşa că, faţă de aceste 
viziuni apocaliptice, Biserica a învăţat de la început că există o diferenţă 
radicală între eshatologie, ca parte integrantă a iconomiei mântuirii, şi 
viziunile apocaliptice milenariste şi mesianismele istorice.5 Formularea 
acestor adevăruri, fireşte, nu exclude în niciun fel învăţătura despre 
apocalipsă, aşa cum este prezentată de Sfântul Ioan Teologul. Aşa că Sfinţii 
Părinţi au văzut în această carte a Sfintei Scripturi, Apocalipsa, revelaţia 
plină de slavă a lui Dumnezeu, făgăduinţa „Ierusalimului ceresc” şi  
întemeierea unui „cer nou şi unui pământ nou”.6 Deci, Domnul, când 
vorbeşte despre viaţa cea adevărată, El Se referă la viaţa veşnică, cum ne 
spune Sfântul Ioan Evanghelistul.7 Aceste cuvinte nu vor să spună că „viaţa 
de dincolo” este undeva dincolo de realităţile pământeşti şi de timpul istoric, 
ci El vrea să ne arate că viaţa veşnică începe aici şi acum, cum ne spune şi 
Sfântul Apostol Pavel.8  
                                                               
din familia lor neoprotestantă, respectă sâmbăta, în locul Duminicii şi aşteaptă venirea lui 
Iisus. De la ei Martorii lui Iehova sau Studenţii în Biblie, o altă grupare milenaristă, 
organizată de Ch. Russel (†1916), aşteaptă împărăţia lui Dumnezeu, excluzând toate 
religiile şi toate statele, acestea fiind la un loc opera lui satan. 
5 Referitor la viaţa veşnică, de-a lungul istoriei Biserica noastră Ortodoxă a respins ideea de 
„predestinaţie”, opunându-i doctrina biblică despre „iconomia mântuirii”. Această 
învăţătură ne înfăţişează, pe de o parte, voinţa lui Dumnezeu ca toţi oamenii să se 
mântuiască (I Timotei 2, 4), iar, pe de altă parte, pune în evidenţă răspunsul credinciosului 
la chemarea lui Dumnezeu (Apocalipsa 3, 20; Faptele Apostolilor 16, 14). Astfel, omul, 
prin Taina Botezului primind harul lui Dumnezeu, are libertatea de a se desprinde de păcat 
şi de a trăi în comuniune cu Dumnezeu. Cei care refuză acest har mântuitor nu sunt siliţi de 
Dumnezeu să primească învăţătura Sfintei Evanghelii, dar, cum spune Mântuitorul, „cel ce 
se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, 
Care este în ceruri” (Matei 10, 33). 
6 Apocalipsa 21, 1: „Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul 
cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este. Şi am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, 
pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei”. 
7 Ioan 3, 36: „Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va 
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el”; 5, 24: „Adevărat, adevărat zic vouă: 
Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată 
nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă”; 6, 40: „Că aceasta este voia Tatălui Meu, ca 
oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de 
apoi”; 6, 54: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi 
învia în ziua cea de apoi”. 
8 Filipeni 3, 20-21: „Cât despre noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm 
Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre 
ca să fie asemenea trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi 
toate”. Adică marele Pavel vrea să spună că această viaţă cerească nu este închisă în 
limitele istoriei şi timpului, ci depăşeşte frontierele acestora stricând despărţiturile morţii. 
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Prin urmare, unii oameni, în decursul timpului, printre rătăcirile lor 
cu caracter eshatologic, au învăţat şi o altă erezie: că între venirea Domnului 
şi sfârşitul lumii, Mântuitorul Iisus Hristos va întemeia pe pământ o 
împărăţie de o mie de ani. Am putea spune că originea acestei rătăciri este 
încă din Vechiul Testament, când iudeii, înţelegând greşit unele profeţii, 
sperau că Mesia va veni şi va întemeia o împărăţie pământească după care 
va urma sfârşitul lumii. De exemplu, într-o scriere apocrifă, atribuită lui 
Enoh, citim că fericirea, adusă iudeilor de Mesia, va dura pe pământ vreme 
îndelungată, urmând apoi o judecată aspră a celorlalte popoare 
necredincioase. Aceleaşi referinţe le întâlnim în Testamentul celor 
doisprezece Patriarhi şi în cartea lui Ezdra. În aceste cărţi se spune că 
împărăţia mesianică, făgăduită iudeilor, va fi o perioadă de pregustare a 
fericirii împărăţiei cerurilor, după care va urma învierea generală şi judecata 
universală.9 După cum vedem, tema sfârşitului lumii era precedată la iudei 
de o perioadă de timp de o mie de ani de fericire pământească, pentru cei 
drepţi, şi de pedepse şi chinuri, pentru cei nelegiuiţi.  

Cât priveşte durata acestei împărăţii, ea varia după unii, patruzeci de 
ani, după alţii, şaptezeci de ani, după alţii patru sute de ani (cât robia 
egipteană), iar după alţii cât totalul anilor, în care poporul evreu a suferit 
robii, molime, foamete, războaie şi lipsuri.10 Unii milenarişti mai noi, 
calculând greşit cele spuse de Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsă, au 
considerat că există o primă venire a Mântuitorului, după care va urma o 
perioadă de o mie de ani când diavolul va fi legat. În această perioadă vor 
învia cei drepţi, care nu s-au închinat fiarei, cu aceştia Mântuitorul va 
împărăţi o mie de ani. După această perioadă de timp diavolul va fi dezlegat 
din iad, imediat având loc cea de-a doua înviere a celor morţi şi judecata 
lumii. În urma acestei judecăţi, diavolul va fi aruncat definitiv în iezerul de 
foc împreună cu cei care nu vor avea scrise numele în cartea vieţii.  

Pentru a lămuri această învăţătură rătăcită, considerăm că este foarte 
important să vedem ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsă: 
„Apoi am văzut un înger pogorându-se din cer având cheia adâncului şi un 
lanţ mare în mâna lui. Şi a prins pe balaur, şarpele cel vechi care este 

                         
9 În privinţa duratei acestei împărăţii, iudeii aveau păreri diferite. După unii, împărăţia va 
dura patruzeci de ani, atât cât petrecuse poporul ales în pustie. După alţii, şaptezeci de ani, 
după numărul anilor petrecuţi în robia babilonică. Alţii considerau că această împărăţie 
trebuie să fie de patru sute de ani, cât a durat robia egipteană. În sfârşit, între iudeii dinainte 
de venirea Domnului era această credinţă că împărăţia mesianică va dura o mie de ani şi cu 
ea se vor încheia cei şase mii de ani de la facerea lumii. Aceştia considerau că timpul vieţii 
pe pământ va fi de şapte mii de ani, o perioadă sabatică. 
10 Diac. prof. N. NICOLAESCU, Venirea a doua a Domnului împărăţia de o mie de ani, în 
Revista „Studii Teologice” (ST), nr. 1-2/1972, p. 18. 
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diavolul şi satana şi l-a legat pe o mie de ani (mii de ani). Şi l-a aruncat în 
adânc şi l-a închis şi a pecetluit asupra lui ca să nu mai amăgească 
neamurile, până ce se vor sfârşi cei o mie de ani (miile de ani). După aceea 
trebuie să fie dezlegat câtăva vreme. Şi am văzut tronuri şi celor ce şedeau 
pe ele li s-a dat să facă judecată. Şi am văzut sufletele celor tăiaţi pentru 
mărturia lui Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat ei 
nici chipului ei şi nu au primit semnul ei pe fruntea şi pe mâna lor. Şi ei au 
înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani (mii de ani). Iar ceilalţi morţi 
nu înviază până ce nu se va sfârşi mia de ani (miile de ani). Aceasta este 
învierea cea dintâi. Fericit şi sfânt este cel ce are parte de învierea cea 
dintâi. Peste aceştia moartea cea de-a doua nu are putere ci vor fi preoţi ai 
lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu Hristos o mie de ani (mii 
de ani). Şi către sfârşitul miei de ani (miilor de ani) satana va fi dezlegat 
din închisoarea lui, şi va ieşi să amăgească neamurile care sunt în cele 
patru unghiuri ale pământului, şi să le adune la război, iar numărul lor este 
ca nisipul mării. Şi s-au unit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra 
sfinţilor şi cetatea cea iubită. Dar s-a pogorât foc din cer şi i-a mistuit. Şi 
diavolul, care-i amăgise a fost aruncat în iezerul cel de foc şi de pucioasă, 
unde este şi fiara şi proorocul mincinos şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, 
în vecii vecilor”.11  

Textul din Apocalipsă, după cum constatăm, nu ne spune ceva 
precis, ci ne descrie unele lucruri abstracte şi simbolice. Sfântul Ioan 
Evanghelistul, în această vedenie, nu prezice evenimente eshatologice 
viitoare, ci descrie unele momente din viaţa Bisericii creştine de la 
întemeierea ei până la Parusia Domnului Hristos. Mai precis, în această 
pericopă ne sunt descrise trei evenimente în care sunt prezentate limitarea 
puterii lui satan, existenţa împărăţiei Mântuitorului Hristos şi înfrângerea 
totală a iadului. Primele două tablouri sunt sincronice, descriind lupta dintre 
puterile divine şi cele diavoleşti, de la înomenirea Fiului lui Dumnezeu la 
venirea cea de-a doua a Domnului.12 Spre sfârşitul acestei perioade, satan va 
încerca un ultim asalt împotriva Bisericii creştine, dar şi acesta va fi risipit 
cu totul, când va veni a doua oară Mântuitorul Hristos.13 Deci, citind cu 

                         
11 Apocalipsa 20, 1-15. 
12 După cum ştim, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-Se şi apoi întemeind Biserica, prin jertfa 
de pe cruce şi prin Învierea Sa, a biruit puterea celui rău şi tirania lui (Apocalipsa 20, 10). 
Astfel, puterea satanei a fost învinsă (Matei 12, 29; Marcu 3, 27), rămânând în această stare 
până la Parusia Domnului. După Judecata din urmă şi satan cu adepţii săi vor fi aruncaţi 
pentru totdeauna în chinurile iadului (Apocalipsa 19, 20; 20, 10).  
13 Încercările şi uneltirile diavolului vor continua în lume prin învăţăturile ereticilor şi 
schismaticilor. Numai înlănţuirea satanei va pune capăt, în sfârşit, tuturor rătăcirilor şi va 
limita puterea lui asupra credincioşilor (II Tesaloniceni 2, 1-12). Atunci toţi cei credincioşi, 
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atenţie cele scrise de Sfântul Ioan în Apocalipsă, vedem că milenariştii 
interpretează textul în sens literar, fără nicio legătură cu simbolismul general 
al acestei scrieri şi în dezacord cu contextul eshatologic al celorlalte cărţi ale 
Noului Testament. De fapt, evenimentele descrise în acest capitol privesc 
momentele „cele de pe urmă” sau timpul eshatologic. Aceste lucruri se vor 
întâmpla la sfârşitul veacurilor: învierea morţilor, venirea a doua, judecata 
universală, urmate de împărăţia veşnică. Mai mult, în text este vorba despre 
împărăţia de mii de ani, nu de „o mie de ani”. Expresia „τα χυλια ετι” nu 
trebuie înţeleasă ca un număr determinat de o mie de ani, ci ca multe mii de 
ani. În sprijinul acestor precizări vine şi faptul că, pe de o parte, Evanghelia 
trebuie să se propovăduiască în toată lumea, iar, pe de altă parte, numărul de 
ani înseamnă desăvârşirea. În acei ani, cei credincioşi sunt deja chemaţi a 
ajunge la vârsta bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui 
Hristos.14  

Trebuie ştiut că, atunci când Sfântul Apostol Ioan scria Apocalipsa 
(anii 95-96), iudaizanţii, moştenitori ai tradiţiilor apocaliptice de care am 
amintit mai sus, erau deja prezenţi printre creştini. Aceştia credeau în 
restabilirea Împărăţiei lui Israel de o mie de ani pe pământ. Chiar şi apostolii 
aveau aceste idei înainte de Cincizecime, şi iudeognosticii,15 combătuţi de 
Sfântul Apostol Pavel în epistolele către Filipeni şi Coloseni. Aceste idei s-au 
adâncit şi s-au dezvoltat culminând cu gnosticul Cerint, combătut indirect de 
Sfântul Apostol Ioan în scrierile sale, ca hulitor şi antihrist.16 Chiar din 
timpul Sfinţilor Apostoli creştinii aşteptau cu evlavie Parusia Domnului. 
Venind apoi persecuţiile, ei aşteptau pe Domnul cu şi mai multă ardoare.17 
Aşadar, împărăţia Mântuitorului Hristos cuprinde numai pe cei care s-au 
botezat şi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine, trăind după poruncile 
Mântuitorului Hristos. Asupra acestora „moartea cea de-a doua” şi diavolul 
nu mai au nicio putere. Fără îndoială, diavolul nu va renunţa niciodată la 
luptă, ci, dimpotrivă, va ispiti permanent pe cei binecredincioşi, dar puterea 

                                                               
„preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos”, care nu s-au închinat fiarei, vor domni împreună 
cu Mântuitorul Iisus Hristos, fiind eliberaţi de Domnul din tirania păcatului, a morţii 
veşnice şi a diavolului. Însuşi Domnul spune despre aceasta (Ioan 5, 21-27). 
14 Pr. IOAN MIRCEA, Împărăţia lui Hristos de mii de ani, în Revista „Ortodoxia” (O), nr. 
1/1984, p. 36-37. 
15 Faptele Apostolilor 1, 6: „Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în 
acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel”? 
16 I Ioan 2, 22: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? 
Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul”. II Ioan 1, 7: „Pentru că 
mulţi amăgitori au ieşit în lume, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup; acesta 
este amăgitorul şi antihristul”. 
17 Pr. IOAN MIRCEA, Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani, în O, nr. 
3/1986, p. 48. 
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lui va fi din ce în ce mai diminuată. Biserica, ajutată de Mântuitorul Hristos 
şi condusă de Duhul Sfânt, va birui asupra satanei şi asupra ereticilor şi 
schismaticilor, slujitorii lui. Chiar despre ultimele zvârcoliri ale diavolului, 
care vor precede Parusia Domnului, Apocalipsa ne spune că vor dura 
„câtăva vreme”.18 În schimb, pacea spirituală va dura mii de ani, adică o 
vreme continuă şi nesfârşită. Ca atare, Apocalipsa simbolizează epoca 
harului divin ca o slavă veşnică, iar satan va fi aruncat pentru veşnicie în 
chinurile iadului. 

După cum constatăm, Parusia Domnului se va produce odată cu 
învierea morţilor, după care Mântuitorul va judeca lumea. În acest timp 
învierea succesivă a drepţilor şi a păcătoşilor şi intrarea unora în împărăţia 
de o mie de ani nu este decât o interpretare greşită a textelor biblice, care 
grăiesc în imagini şi simboluri.19 Având în vedere faptul că Mântuitorul ne 
spune că „de ziua aceea şi de ceasul acela, nimeni nu ştie, nici îngerii din 
ceruri, nici Fiul ci numai Tatăl”,20 înseamnă că nimeni nu poate să calculeze 
timpul celei de-a doua veniri a Domnului. În consecinţă, această venire a 
Fiului Omului este o taină a lui Dumnezeu, despre care Mântuitorul ne 
spune că: „Nu este al vostru a şti vremurile sau soroacele pe care Tatăl le-a 
pus în a Sa atotputernicie”.21 Prin urmare, „prima înviere, care se referă 
numai la cei drepţi, este o înviere de natură spirituală, care începe în viaţa 
prezentă prin botezul creştin – săvârşit în Biserică – şi se desăvârşeşte, 
după moartea trupească, prin judecata particulară, iar împărăţia de o mie 
de ani este, pe de o parte Biserica de pe pământ, pe de altă parte împărăţia 
spirituală a sufletelor celor drepţi după judecata particulară în care ei se 
bucură de vederea lui Dumnezeu. Această domnie a sufletelor celor drepţi 
cu Hristos pe pământ şi în cer nu este deplină şi va dăinui până la a doua 
venire a lui Hristos şi în urma Judecăţii de Apoi drepţii se vor împărtăşi în 
veşnicie de fericirea cerească, în integritatea lor psiho-fizică”. 

Dar, când părea că hiliasmul sau milenarismul a dispărut, după 
veacurile IV şi V, dintr-odată a reapărut prin erezia protestantă, după 
aproape douăsprezece secole.22 În cadrul Reformei, milenarismul a fost 
                         
18 Apocalipsa 20, 3. 
19 M. RUSCANU, Eshatologia creştină şi Hiliasmul, în Revista „Mitropolia Banatului” 
(MB), nr. 7-8/1983, p. 439. 
20 Matei 24, 36. 
21 Faptele Apostolilor 1, 6-7. 
22 Trebuie să ştim că erezia nu înseamnă orice concepţie teologică greşită, nici interpretarea 
greşită a unor citate din Sfânta Scriptură sau din Sfânta Tradiţie. Erezia, aşa cum sugerează 
şi etimologia cuvântului, este alegerea unei părţi a adevărului teologic şi absolutizarea lui. 
Cu alte cuvinte, erezia fragmentează adevărul. Absolutizând o parte din adevăr, în esenţă 
deformează şi falsifică întreg adevărul. Atunci când, de pildă, Arie învăţa că Hristos este un 
om perfect, nu spunea minciuni, ci mărturisea adevărul. Însă nu mărturisea întregul adevăr, 
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predicat de Anabaptişti şi de Adventişti. Aceştia socotesc că împărăţia 
Mântuitorului Hristos şi a aleşilor Săi pe pământ trebuie să fie de o mie de 
ani şi, prin urmare, există două învieri din morţi: una a drepţilor, când 
Domnul Hristos va veni a doua oară, şi alta a păcătoşilor, la sfârşitul celor o 
mie de ani. După această dată, milenariştii cred că se va încheia împărăţia 
lui Dumnezeu pe pământ şi din acel moment satana şi adepţii lui vor fi 
aruncaţi pentru totdeauna în focul  iadului.  

Desigur, în decursul timpului Biserica Ortodoxă a condamnat 
milenismul deodată cu apolinarismul, la Sinodul II ecumenic, când a fixat în 
Simbolul credinţei cuvintele: „a cărei împărăţie nu va avea sfârşit”. Apoi, 
Mântuitorul, Sfinţii Apostoli şi Părinţii Bisericii au învăţat că esenţial în 
această problemă nu este data parusiei, ci sârguinţa fiecărui credincios de a 
vieţui pregătit pentru acest eveniment final.23 Este adevărat că în primele 
secole, când învăţătura Bisericii creştine nu era bine definită, hiliasmul a 
fost acceptat şi de unii episcopi reprezentativi, apologeţi, scriitori bisericeşti, 
mărturisitori şi martiri.24 Prin urmare, învăţătura Bisericii noastre prezintă 
                                                               
adică faptul că Hristos este şi Dumnezeu perfect, ci numai o parte din el, aşa cum fac şi 
iehoviştii. În felul acesta denatura şi falsifica întregul adevăr creştin. Nu recunoştea unirea 
firii dumnezeieşti cu firea umană în Persoana Mântuitorului Hristos, care reprezintă temelia 
unirii omului cu Dumnezeu, adică esenţa mântuirii şi îndumnezeirii omului. Prin urmare, 
zdruncina temeliile creştinismului prin această erezie. 
23 Pr. prof. NICOLAE NEAGA, A doua venire a lui Hristos, în MB, nr. 7-9/1978, p. 337-338. 
24 Cum am spus mai sus, această convingere o întâlnim în mai toate cercurile iudaice din 
timpul apostolic. Cum era firesc, de la iudei hiliasmul a trecut şi la unii scriitori bisericeşti, 
cum este cazul autorului Epistolei lui Barnaba (Epistola lui Barnaba 15, 4-9). Iată ce spune 
Epistola: „Luaţi aminte, fiilor, ce vor să spună cuvintele: «Le-a sfârşit în şase zile». Vor să 
spună ca Dumnezeu va sfârşi totul în şase mii de ani; că o zi la Dumnezeu este o mie de 
ani. Însuşi Dumnezeu îmi dă mărturie, când zice: «Iată ziua Domnului va fi ca o mie de 
ani» (Psalmul 89, 49). Aşadar, fiilor, «în şase zile», adică în şase mii de ani, se vor sfârşi 
toate. «Şi s-a odihnit în ziua a şaptea». Cuvintele acestea vor să spună: Când va veni Fiul 
Lui, va pune capăt timpului fărădelegii, va judeca pe cei necredincioşi şi va schimba 
soarele; atunci se va odihni cu slavă în ziua a şaptea. În sfârşit zice încă: «Să o sfinţeşti, cu 
mâini curate şi cu inimă curată» (Exod 20, 8).  Dar am fi cu totul rătăciţi, dacă am socoti 
că cineva, chiar fiind curat cu inima, ar putea sfinţi acum ziua, pe care a sfinţit-o Domnul. 
Vezi, deci, că atunci o vom sfinţi şi o vom putea face noi înşine, când vom avea odihna 
deplină, după ce am fost îndreptăţiţi şi am primit făgăduinţa, pentru că nu mai este 
fărădelege şi pentru că toate au fost înnoite de Domnul. Atunci vom putea să o sfinţim, 
pentru că noi am fost mai întâi sfinţiţi. În sfârşit le mai spune: «Lunile cele noi ale voastre 
şi sâmbetele nu le mai sufăr». Iată ce vrea să spună: «Nu-mi plac sâmbetele de acum, ci 
sâmbăta aceea pe care am făcut-o, în care, după ce Mă voi fi odihnit de toate, voi face 
început zilei a opta, care este începutul altei lumi». De aceea, sărbătorim cu bucurie ziua a 
opta, după sâmbătă, în care şi Hristos a înviat şi, după ce S-a arătat, S-a înălţat la ceruri” 
(Epistola lui Barnaba 15, 4-9). Autorul acestei Epistole, cum vedem, credea că istoria 
omenirii va dura şapte mii de ani, ani care corespund celor şapte zile ale creaţiei, ultimul 
mileniu fiind destinat fericirii celor drepţi. Asemenea lui Barbaba, care credea în împărăţia 
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pe Mântuitorul Hristos Care a venit în lume ca să întemeieze în ea 
„Împărăţia lui Dumnezeu” sau „Împărăţia cerurilor”, cum am văzut mai sus 
în expunerea noastră.25  Domnul ne-a spus că intrarea în această împărăţie se 
face prin „naşterea cea de-a doua”, adică prin Sfântul Botez, care 
echivalează, după cuvintele Apocalipsei, cu „prima înviere” din morţi.26 Tot 
în aceeaşi ordine de idei, Sfântul Apostol Pavel ne spune că „Împărăţia lui 
Dumnezeu nu-i mâncare şi băutură”, ci „pace, dreptate şi bucurie în Duhul 
Sfânt”.27 Astfel, cei primiţi în Mântuitorul Hristos prin Botez se fac părtaşi 
morţii şi Învierii Lui, fiind învredniciţi vieţii celei veşnice şi Împărăţiei 
cerurilor.28  
 
Apocatastaza, învăţătură greşită despre sfârşitul lumii şi restaurarea 
finală a creaturilor 
Apocatastaza, ca şi milenarismul, este o învăţătură greşită care are la bază o 
speculaţie origenistă despre sfârşitul lumii şi despre restaurarea finală a 
creaturilor. După această concepţie creaturile raţionale, atât oamenii, cât şi 
îngerii şi demonii, vor fi în cele din urmă restabiliţi în forma lor originară. 
Din această perspectivă ar trebui să fie o mântuire universală şi o reaşezare a 
tuturor în starea primordială. Pentru a avea şi un aspect metodic, această 
restaurare universală trebuie să se facă în etape succesive, după purificarea 
demonilor şi a celor condamnaţi prin focul iadului. Astfel că, după 
susţinătorii acestor opinii, Mântuitorul Iisus Hristos ar izbăvi pe toţi de 
pieirea veşnică şi ar anula pedepsele veşnice ale celor păcătoşi din iad. Prin 
urmare, harul Lui va curăţi pe oameni, îngeri şi demoni, şi-i va aduce pe toţi 
la starea de raţiuni pure. În acest sens, Origen, un mare susţinător al acestei 
rătăciri, spunea că: „Prin aceasta nu vrem să spunem că Dumnezeu «ar 
aţâţa focul» ca un bucătar, ci El procedează ca un Dumnezeu binefăcător al 
celor ce au trebuinţă de durere şi de foc, cum mărturiseşte proorocul Isaia. 
El scrie că trebuie să se supună unui neam păcătos”;29 „fiindcă ai cărbuni 

                                                               
de o mie de ani, erau şi Papia de Ierapole (EUSEBIU DE CEZAREEA, Ist. Bis. 39, 11-13), 
SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOZOFUL (Dialogul cu iudeul Trifon, 80, 81), 
SFÂNTUL IRINEU DE LYON (Adv. Haer. V, 28, 3), TERTULIAN (Adv. Marci. III, 24), 
Sfântul Ipolit, Apolinarie de Laodiceea, Lactanţiu, Sulpiciu Sever, Sfântul Ambrozie de 
Mediolan şi alţii. Dar, deşi această credinţă greşită a avut atâţia adepţi, totuşi ea n-a reuşit 
să influenţeze credinţa ortodoxă a Părinţilor. Mai întâi Origen a combătut această rătăcire şi 
apoi Sfântul Dionisie al Alexandriei. În Apus, hiliasmul a fost combătut de Ieronim şi 
Augustin, care propuneau un nou fel de interpretare a simbolismului din Apocalipsă.  
25 Matei 3, 2; 4, 17, Luca 8, 1. 
26 Ioan 3, 5 ; 5, 25; 11, 24-25. 
27 Romani 14, 17. 
28 Romani 6, 2-6. 
29 ORIGEN, Contra lui Cels 5, 15, PG, 11, 1204A. 
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de foc, şedea-vei pe ei, aceştia îţi vor fi ajutor. Prin urmare, lumea va fi 
dusă în focul curăţitor, în care există putinţa ca prin intermediul aceluia 
fiecare în parte să dobândească dreptatea, dar totodată şi terapia”.30 
Origen recunoaşte că va fi învierea morţilor şi va fi şi iad, dar acestea nu vor 
fi nesfârşite. Omul păcătos, în acest context, pedepsit pentru păcatele sale în 
iad, va suferi acolo numai pentru puţin timp, căci după o vreme va fi 
restabilit (avποκαθίσταται) în ordinea de la începutul creaţiei. Prin urmare, 
iadul are sfârşit pentru toţi cei necucernici, ba chiar şi pentru demoni. Şi 
Sfântul Grigorie de Nyssa, urmând într-o oarecare măsură pe Origen, zicea: 
„Şi  precum cei ce vor să obţină aur curat dintr-o materie brută, topind-o în 
foc, nu topesc numai material de rând, ci în orice caz se topeşte şi aurul 
curat împreună cu materia cea obişnuită, în mod absolut necesar şi sufletul, 
care este unit cu materia, ajunge în focul neadormit, până ce nu va fi 
înlăturată toată acea materie de rând şi falsă, care este mistuită de focul cel 
veşnic”.31 Sfântul Maxim Mărturisitorul, de asemenea, vorbeşte şi el despre 
trei apocatastaze: prima este îndreptarea fiecăruia după fire şi voinţă, prin 
virtuţile pe care le-a împlinit; a doua este restaurarea întregii firi stricăcioase 
prin înviere; iar a treia restaurare (apocatastază) care se va realiza în toate 
sufletele abătute din drumul lor şi sunt sub stăpânia celui rău. După câtva 
timp aceste suflete vor lepăda amintirile răutăţii, şi răul, ca nefiinţă, nu va 
mai avea nicio putere asupra lor. Urmare acestui fapt, toţi păcătoşii vor fi 
restauraţi în firea lor originară. Aceasta se va realiza prin „cunoştinţă”, zice 
Sfântul Maxim, iar nu prin „participarea” la daruri. Cu alte cuvinte, 
apocatastaza înseamnă doar uitarea răului şi, desigur, nu participarea la 
Dumnezeu şi îndumnezeirea şi comuniunea cu Preasfânta Treime. În acest 
fel Dumnezeu va fi vădit că nu este cauzatorul răului, susţine Sfântul Maxim 
Mărturisitorul.32 Aşadar, „precum toate îşi vor primi prin învierea trupului, 
la vremea sperată nestricăciunea, aşa trebuie să lepede şi puterile 
pervertite ale sufletului, în cursul prelungirii veacurilor, amintirile 
păcatului sălăşluite în el, şi, străbătând (sufletul) toate veacurile şi neaflând 
odihnă, să vină la Dumnezeu Cel Ce nu are sfârşit. Şi astfel prin 
recunoaşterea bunurilor, nu prin împărtăşirea de ele, să reprimească 
(sufletul) puterile sale şi să fie restaurat şi să se arate că Făcătorul nu e 
cauza răului”.33  

Reluând mai pe larg argumentele despre apocatastază, după cum am 
văzut, Origen susţinea că restabilirea finală este doar o fază trecătoare, în 

                         
30 ORIGEN, Despre principii 2, 10, 8. 
31 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Despre suflet şi înviere, PG, 46, 100A. 
32 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, PG, 90, 796AC. 
33 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia II, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, p. 221. 
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succesiunea fără sfârşit a lumilor. În acest context, focul iadului nu este 
pedepsitor, ci numai „purificator” şi vindecător. Cât priveşte pe Sfântul 
Grigorie de Nyssa, acesta, în lucrarea Despre suflet şi înviere,34 vorbeşte 
despre „lumea subpământeană” ca loc de păstrare a sufletelor după moarte 
şi ca loc de legătură a acestora cu elementele trupului, în sensul 
apocatastazei. Ca atare, „ocuparea unui loc în spaţiu este o însuşire a 
corpurilor, sufletul însă fiind necorporal n-are nevoie prin natura lui de 
vreun loc în spaţiu”.35 Apoi, interpretând cuvântul Sfântului Apostol Pavel 
referitor la reconstituirea lumii, „Lui I se vor pleca genunchii tuturor celor 
din cer, de pe pământ şi de sub pământ”,36 Ierarhul pune în evidenţă cele 
trei categorii de fiinţe raţionale: îngerii, sufletele vieţuind în trup şi sufletele 
despărţite de trup după moarte. Referitor la îngerii căzuţi, aceştia sunt 
număraţi printre fiinţele de dedesubt. Părerea despre o restaurare finală 
(apocatastază) determină pe Sfântul Grigorie să explice cuvântul 
Apostolului în sensul că „răutatea va fi nimicită după veacuri nesfârşite, 
nerămânând nimic în afară de bine şi atunci aceste fiinţe vor recunoaşte 
domnia lui Hristos”.37 Spre deosebire de Origen, însă, Sfântul Grigorie de 
Nyssa susţinea că apocatastaza este măreţul act final, împăciuitor, care 
încheie istoria mântuirii, când „toţi vor aduce atunci într-un singur glas 
numai mulţumire lui Dumnezeu”.38  

Fără să dăm mai multe detalii despre această problemă, trebuie să 
subliniem faptul că viziunea despre apocatastază a Sfântului Grigorie are 
nevoie să fie evaluată în contextul doctrinei platoniciene care considera răul 
ca negare a binelui şi a dinamismului binelui. În virtutea acestui fapt, răul nu 
poate fi absolut şi nici veşnic, deci el nu poate dăinui la nesfârşit, căci toată 
făptura e bună, iar binele trebuie să învingă răul. Cât priveşte dinamismul 
binelui, acesta continuă şi atunci când Dumnezeu este dobândit, fericirea 
ultimă fiind concepută ca o stare de progres participativ la Dumnezeu. În 
atare caz, dacă înţelegem apocatastaza, aşa cum a făcut Sfântul Grigorie, ca 
restabilire a stării paradisiace primordiale,39 lucrurile devin clare în modul în 
care Sfântul înţelege să repună făptura întreagă, inclusiv pe cel rău, în starea 
                         
34 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Despre suflet şi înviere, trad. din lb. gr., note şi comentarii 
Pr. Grigore Teodorescu, Ed. Herald, Bucureşti, 2003. 
35 IBIDEM, p. 45. 
36 Filipeni 2, 10. 
37 SF. GRIGORIE DE NYSSA, p. 46. Această opinie a Sfântului Grigorie n-a fost asumată de 
Biserică pe temeiul faptului că un sfârşit „determinist” slăbeşte tensiunea existenţială în raport 
cu sfârşitul vieţii pământeşti şi pune sub semnul întrebării condiţia libertăţii voinţei; căci 
Dumnezeu, nici chiar prin suferinţa iadului, nu violentează, nu sileşte să se întoarcă spre bine 
voia unei făpturi libere (A se vedea FLORIN CARAGIU, Sinapsa, VI, 2010, pp. 115-123). 
38 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Orat. cat., 26. 
39 IBIDEM. 
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de puritate primordială, dându-le acestora încă o dată posibilitatea de a-şi 
urma, din nou, în mod liber, scopul pentru care au fost creaţi: participarea la 
viaţa divină. Fireşte, vorbim aici despre un alt plan al existenţei, în care 
însăşi libertatea este restabilită potenţial în coordonatele ei originare. În 
acest context, Sfântul Grigorie vede apocatastaza ca o consecinţă a 
Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos şi nu ca un act final care, dacă ar fi 
fost aşa, ar fi anulat şi n-ar fi împlinit restaurarea creaţiei în Domnul slavei. 
„Acestea şi altele de felul lor, spune Sfântul Grigorie, sunt învăţăturile pe 
care le culegem din marea taină a întrupării dumnezeieşti. Prin unirea cu 
firea omenească şi prin luarea asupra-Şi a tuturor însuşirilor firii omeneşti: 
naştere, creştere şi chiar trecând peste proba morţii, Dumnezeu a îndeplinit 
toate lucrurile de care am pomenit, slobozind pe om din răutăţi şi vindecând 
până şi pe izvoditorul răutăţii. Căci adevărata vindecare de boală e tocmai 
îndepărtarea veninului bolii, chiar dacă aceasta se face cu durere”. 

Evident, oricât de convingătoare ar fi aceste descrieri ale Sfântului 
Grigorie, Biserica nu le-a luat în consideraţie, ci a învăţat dintotdeauna că 
judecata finală consfinţeşte o stare a făpturii libere în raport cu slava divină, 
ce se va manifesta descoperit, în chip deplin, la sfârşitul veacurilor. Această 
slavă este trăită de unii ca lumină veşnică, a împreună-sălăşluirii cu 
Dumnezeu, iar de alţii, ca foc nestins al înstrăinării de El. Deci, există o 
legătură după moarte a sufletului, „păzitor al celor ce-i aparţin”, cu 
elementele trupului, până când „se va produce iarăşi unirea elementelor 
separate pentru reconstituirea trupurilor descompuse, ceea ce numim noi 
înviere”.40 Mântuitorul în Pilda bogatului nemilostiv, într-o interpretare 
duhovnicească, ne poate lămuri această taină a omului. Astfel, prăpastia 
dintre Rai şi iad, spre exemplu, închipuie „ceva ce împiedică alăturarea a 
ceea ce nu se poate amesteca”.41 Această despărţitură mai este înţeleasă şi 
ca o alegere a unor direcţii potrivnice, încât „cei care îşi orânduiesc viaţa cu 
judecată liberă şi cumpătată, chiar dacă sunt încercaţi în viaţa aceasta de 
lucruri neplăcute simţurilor, păstrează binele pentru viaţa viitoare”, în timp 
ce aceia care pierd din vedere ceea ce e cu adevărat bun „îşi cheltuiesc în 
viaţa cărnii partea de bine ce o au din fire”.42 Prin urmare, iadul, ca loc de 
pedeapsă pentru păcătoşi, există cu adevărat, însă nu este fără sfârşit. Şi 
Sfântul Grigorie de Nyssa admite acelaşi lucru cum că focul cel nestins al 
iadului arde sufletele împreună cu răul. Dar, odată răul consumat, va 
dispărea, iar sufletele se vor purifica. El foloseşte exemplul aurului 

                         
40 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Despre suflet şi înviere, p. 49. 
41 IBIDEM, p. 52. 
42 IBIDEM, p. 53. 



20 
 

amestecat cu elemente false, iar artistul îl arde pentru a separa metalul nobil 
de impurităţi.  

Categoric, dacă am accepta aceste învăţături, consecinţele acestei 
rătăciri ar fi capitale. În primul rând, n-ar mai exista niciun rost al sfinţeniei, 
deoarece totul va fi nivelat la a doua venire a Domnului. Al doilea, ar 
dispărea judecata de apoi şi ar apărea un eveniment cu totul nou: mântuirea 
diavolului.43 Cum constatăm, apocatastaza priveşte omul şi mântuirea lui în 
sensul extremist al activităţii şi responsabilităţii sale. Restaurarea universală 
la sfârşitul veacurilor şi reîntoarcerea tuturor făpturilor la starea cea dintâi, 
inclusiv iertarea tuturor şi convertirea diavolului, rămâne o învăţătură în 
afara Bisericii şi condamnată de Sinodul V ecumenic. De asemenea, 
apocatastaza rămâne o rătăcire care suprimă efortul ascetic al vieţii creştine 
şi rolul nevoinţelor din viaţa credinciosului. În felul acesta, viaţa în 
Mântuitorul Hristos şi transformarea lăuntrică a sufletului, prin conlucrarea 
cu harul divin, se realizează numai pe pământ. Aici, credinciosul are nevoie 
să se silească în lucrarea faptelor bune şi apoi să primească răsplata după 
dreptatea lui Dumnezeu. Privită numai din acest punct de vedere, 
restabilirea universală este efectiv în contrast cu învăţătura Mântuitorului, 
care ne spune că: „După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg 
oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Aşa că orice pom 
bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să 
facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Iar orice pom care nu 
face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi 
veţi cunoaşte”.44 Aceste cuvinte ale Domnului arată clar şi lămurit că omul 
lipsit de fapte bune şi inactiv în viaţa spirituală va „merge la osândă 
veşnică”,45 adică „în gheenă, în focul cel nestins, unde viermele nu moare şi 
focul nu se stinge”.46 

Consecventă acestor porunci ale Domnului, Biserica a învăţat 
întotdeauna despre înnoirea lumii la a doua venire şi despre Judecata din 
urmă, când cei buni vor fi despărţiţi de cei răi.47 Este adevărat că Biserica, 
până la Parusie, se roagă permanent lui Dumnezeu pentru cei care au ajuns, 
datorită faptelor lor rele, în chinurile iadului, să fie scoşi la lumină în Rai. 
Dar, chinurile iadului există şi vor exista, fără ca să se nege iertarea şi 
dragostea fără de margini a Mântuitorului Hristos. Sfântul Isaac Sirul 
spunea că, „deşi dragostea este odrasla cunoştinţei adevărului, care după 
mărturisirea de obşte, s-a dat tuturor, totuşi ea nu salvează de la osândă pe 
                         
43 ORIGEN, De principiis, III, 6, 5. 
44 Matei 7, 16-20. 
45 Matei 25, 46. 
46 Marcu 9, 44. 
47 Matei 25, 32-33, 46. 
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cei leneşi şi nesimţitori. Dragostea lucrează prin puterea ei în două feluri: 
pe păcătoşi îi chinuieşte, cum se întâmplă şi aici unui prieten, din partea 
prietenului; iar pe cei ce au păzit cele cuvenite, îi veseleşte. Şi aceasta este, 
după judecata mea, părere de rău sau chinul din gheenă. Dragostea îmbată 
însă sufletele fiilor de sus, cu desfătarea ei”. Tot Sfântul Isaac spune despre 
dragostea lui Dumnezeu şi despre responsabilitatea omului de a colabora cu 
ea: „Dragostea sau iubirea de Dumnezeu este însuşi raiul, împărăţia lui 
Dumnezeu sau patria celor duhovniceşti, este atmosfera creaţiei înnoite în 
al cărui văzduh se vor desfăta drepţii după învierea de apoi. Aşadar, prin 
iubire omul iese din sfera antropocentrismului mortal şi intră în sfera 
Treimii divine”.48 Deci, Sfântul Isaac prezintă viaţa veşnică printr-o 
interpretare duhovnicească a Sâmbetei şi a Duminicii din octava creaţiei. 
„Duminica este taina cunoaşterii adevărului”, ziua a opta de dincolo de 
acest veac, iar Sâmbăta, odihna sau ziua a şaptea înseamnă hotarul vieţii 
pământeşti trecute prin mormânt. Mormântul este sâmbăta adevărată în care 
se odihneşte toată firea omenească, adică şi sufletul şi trupul. Prin venirea 
Fiului Lui Dumnezeu în lume ostenelile umane sunt răsplătite cu odihna 
vieţii veşnice. „Sâmbăta noastră este ziua înmormântării patimilor”, spune 
Sfântul Isaac, şi începutul zilei de odihnă. Duminica reprezintă taina zilei a 
opta, de după Parusie, învierea de apoi şi Judecata obştească. Ca atare, viaţa 
viitoare, înnoită de frumuseţea lui Dumnezeu, este o contemplare continuă a 
acelei sfinte frumuseţi „în chip nemijlocit”. Evident, Scriptura nu ne-a 
tâlcuit ce sunt lucrurile veacului viitor, ci ne spune că acolo sunt lucruri 
stabile pe care „ochii nu le-au văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima 
omului nu au pătruns”.49 De aceea, „un nume potrivit sau adevărat pentru 
lucrurile veacului viitor nu există. Pentru ele nu e decât o cunoştinţă simplă, 
mai presus de orice numire şi de orice stihie şi formă şi culoare şi chip şi 
nume îmbinate”. Acolo nici sfinţii nu se mai roagă prin cuvintele rugăciunii, 
„mintea lor, fiind înecată de Duhul, se sălăşluiesc prin răpire în slavă care-i 
veseleşte”. Astfel, viaţa nemuritoare este mângâierea lui Dumnezeu şi cel ce 
a aflat această mângâiere socoteşte de prisos orice mângâiere omenească. 
Numai cel curat câştigă această lucrare a Duhului, având înlăuntrul său ţara 
cea cunoscută cu mintea şi soarele ce străluceşte în el lumina Sfintei Treimi. 
Locul este norul slavei lui Dumnezeu, în care vor intra numai cei curaţi cu 
inima, ca să vadă faţa Stăpânului lor şi să-şi lumineze minţile cu raza 
luminii Lui. De bună seamă, nu există niciun loc pentru cei din iad şi nu 
există nicio apocatastază, deoarece Împărăţia lui Dumnezeu, după Sfântul 
Isaac, este „patria libertăţii”, unde se aude „glasul Liturghiei  duhurilor” 

                         
48 SF. ISAAC SIRUL, Cuvinte Ascetice 84, în Filocalia X, p. 423. 
49 I Corinteni 2, 9. 
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care oficiază Taina tăcerii tainice a veacului viitor. În veacul acesta „toţi 
drepţii se sălăşluiesc într-o singură patrie, fără să se împartă, fiecare fiind 
luminat de unicul Soare înţelegător şi înţeles, pe măsura lui, ca de un singur 
văzduh şi loc şi scaun şi vedere şi chip”. Cu alte cuvinte, viaţa veşnică este 
reîntoarcerea la starea edenică, unde atât Raiul, cât şi pomul vieţii sunt 
cuprinse în dragostea lui Dumnezeu.50 Cuviosul consideră, deci, 
împărtăşirea din iubirea lui Dumnezeu ca fiind conţinutul vieţii veşnice. Prin 
ea Dumnezeu va împlini scopul originar al creaţiei Sale, deviat prin greşeala 
lui Adam în drama istoriei umane şi restabilit prin jertfa şi Învierea 
Mântuitorului Iisus Hristos. În consecinţă, omul este părtaş la viaţa veşnică 
numai dacă a făcut fapte bune. Orice restabilire ar fi total în afara dreptăţii şi 
milei lui Dumnezeu, aşa cum am văzut mai sus, întrucât nici păcătoşii n-ar 
putea să se bucure de aceasta pentru că nu şi-au dezvoltat sufletul pentru 
această împărtăşire.   

În concluzie, cu privire la tema apocatastazei, Biserica a respins 
gândirea şi sistemul lui Origen şi al ucenicilor lui. Ea a combătut această 
erezie pentru a afirma „caracterul ireductibil al libertăţii noastre şi 
consistenţa proprie, frumoasă şi bună, a materiei şi a trupului”.51 Apoi, 
iadul nu se poate desfiinţa, căci „cea mai adâncă conştiinţă a noastră 
protestează şi cel care trezeşte această conştiinţă este Dumnezeu Cel 
răstignit”. Dar, trebuie să mărturisim cu toată smerenia că „admiterea 
iadului este pentru mine însumi, dar nu pentru alţii. Rugăciunea mea pentru 
alţii către Hristos Cel Înviat, la Care mă rog, este ca toţi să se mântuiască. 
Numai Dumnezeu Cuvântul Întrupat cunoaşte taina ultimă a Împărăţiei, 
pentru că El uneşte în Sine harul şi libertatea, pentru că El a acceptat, pe 
Cruce osânda pentru a o consuma, numai Dumnezeu Cel Ce S-a Întrupat şi 
S-a răstignit cunoaşte taina eliberării fără constrângere”.52 În consecinţă, 
dacă Biserica a condamnat pe Origen şi origenismul, a condamnat o doctrină 
străină ei, căci libertatea personală, care este chipul lui Dumnezeu, nu se 
nimiceşte niciodată. Desigur, trebuie să reamintim faptul că Biserica, 
îndreptată spre Mântuitorul Hristos în Sfânta Liturghie şi în rugăciune, n-a 
acceptat niciodată nici pentru osândiţi, nici pentru sfinţi o stare actuală 
definitivă. Cât priveşte ameninţările evanghelice ale Mântuitorului Hristos, 
acestea privesc pe fiecare în parte şi ne îndeamnă să fim responsabili de 
existenţa noastră şi de chinurile iadului.  

                         
50 Acolo a fost răpit marele Pavel, fiind hrănit cu o hrană nepământească şi a gustat din 
pomul vieţii (I Corinteni 2, 9; II Corinteni 12, 4). 
51 O. CLÉMENT, Întrebări asupra omului, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia, 
1997, p. 103. 
52 IBIDEM, p. 104. 
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De asemenea, apocatastaza n-a fost aprofundată în sensul stării 
omului ca persoană liberă care nu este silit să intre în Împărăţia lui 
Dumnezeu, întrucât libertatea lui presupune şi libertatea de a rămâne în 
afara lui Dumnezeu. Această libertate în rău, bineînţeles, este o distrugere a 
sa. Mai mult, „motivul fundamental pentru care apocatastaza s-a socotit 
incompatibilă cu înţelegerea creştină a stării finale a omului este în primul 
rând datorită diminuării radicale a libertăţii umane. Dacă Sfântul Maxim 
are dreptate atunci când defineşte libertatea sau liberul arbitru ca semnul 
însuşi al chipului lui Dumnezeu în om, este tocmai pentru că această 
libertate este supremă şi că omul nu poate fi silit la unirea cu Dumnezeu în 
virtutea unei astfel de exigenţe filosofice. La ultima întâlnire cu Logosul, în 
ziua judecăţii particulare, omul va avea posibilitatea de a-L respinge şi 
astfel să meargă în iad”.53 Deci Părinţii, mărturisind că libertatea este un 
element inalienabil fiecărui om şi nimeni nu este silit să intre în Împărăţia 
lui Dumnezeu, dacă nu optează în mod liber pentru aceasta, ei au arătat că 
păcătoşii au respins de fapt pe Dumnezeu, izvorul libertăţii. Evident, atâta 
timp cât voinţa noastră este în Mântuitorul Hristos înţelegem precis 
chemarea noastră ca participare la Dumnezeu.54 Prin această chemare şi 
împărtăşire suntem chemaţi nu la o „imitare” a Domnului, ci la „viaţa în 
Hristos” prin Botez, Mirungere şi Euharistie.55 Este de la sine înţeles că 
această comunicare se extinde la cei ce trăiesc în Domnul Hristos şi se pot 
îndumnezei nu prin propria lor energie sau lucrare, ci prin energia 
dumnezeiască faţă de care lucrarea omenească este ascultătoare.  

Prin urmare, Origen greşeşte când consideră că focul iadului nu este 
pedepsitor, ci „purificator” şi vindecător. Desigur, asemenea iad ca realitate 
vindecătoare nu este fără sfârşit, ci are un sfârşit când îşi va îndeplini 
misiunea lui, ca un cuptor care n-ar mai avea ce arde. Şi Sfântul Grigorie de 
Nyssa greşeşte, cum am văzut, când admite că focul cel nestins al iadului 
arde sufletele împreună cu răul. Odată ce răul se va consuma, va dispărea, în 
timp ce sufletul se va purifica. Spre deosebire de cei doi, Sfântul Maxim 
Mărturisitorul a aşezat lucrurile pe o bază diferită. El s-ar părea că este mai 

                         
53 J. MEYENDORFF, Christ in Eastern Christian Thought, p. 296. 
54 După cum ştim, prin comunicarea însuşirilor energia dumnezeiască pătrunde omenitatea 
Mântuitorului Hristos, care este enipostaziată în Logosul divin. Din acest motiv omenitatea 
lui îndumnezeită, fără a-şi pierde propriile însuşiri reale în Domnul Hristos, cheamă şi 
împărtăşeşte tot neamul omenesc din îndumnezeirea ei. Ca atare, îndumnezeirea este 
participare la „omul total”, în „Dumnezeul total”, ceea ce înseamnă că ea îşi are ca bază şi 
explicaţie în unirea ipostatică dintre firea dumnezeiască şi cea omenească în Mântuitorul 
Hristos. Între aceste două lucrări există o sinergie, fundamentul ontologic fiind tocmai 
relaţia dintre cele două energii din Domnul slavei. 
55 J. MEYENDORFF, Christ in Eastern Christian Thought, p. 220. 
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consecvent în privinţa premiselor teologice şi soteriologice ale apocatastazei. 
Biserica, după el, cunoaşte trei apocatastaze: prima este îndreptarea fiecăruia 
după fire şi voinţă, prin virtuţile pe care le-a împlinit; a doua este restaurarea 
întregii firi stricăcioase prin înviere şi a treia restaurare (apocatastază) se va 
realiza în toate sufletele care s-au abătut din drumul lor şi sunt sub domnia 
răutăţii. Odată cu trecerea veacurilor ele vor lepăda amintirile răutăţii; răul, 
ca nefiinţă, nu va avea nicio putere asupra lor şi nicio amintire. Uitarea 
răului ar însemna dispariţia lui. Atunci aceste suflete vor fi restaurate în 
firea lor originară, dar aceasta se va realiza prin „cunoştinţă”, iar nu prin 
„participarea” la daruri. Cu alte cuvinte, această apocatastază ar însemna 
doar uitarea răului şi, desigur, nu participarea la Dumnezeu şi 
îndumnezeirea sau prietenia şi comuniunea cu Acesta.56 Bineînţeles că nici 
Sfântul Maxim nu este îndeajuns de explicit şi nici nu ne spune cum ar fi 
posibilă o înaintare în bine a păcătoşilor care niciodată nu s-au nevoit în 
bine. Sau cum ar fi posibilă curăţirea de rău dacă păcătoşii s-au lipsit de 
harul lui Dumnezeu cel ce se sălăşluieşte numai în cei care-l primesc şi 
lucrează cu cei care voiesc. 

                         
56 ORIGEN, Contra lui Cels 5, 15, PG 11, 1204A: „Prin aceasta nu vrem să spunem că 
Dumnezeu «ar aţâţa focul» ca un bucătar, ci El procedează ca un Dumnezeu binefăcător al 
celor ce au trebuinţă de durere şi de foc, cum mărturiseşte proorocul Isaia. El scrie că 
trebuie să se supună unui neam păcătos; fiindcă ai cărbuni de foc, şedea-vei pe ei, aceştia 
îţi vor fi ajutor. Prin urmare, lumea va fi dusă în focul curăţitor, în care există putinţa ca 
prin intermediul aceluia fiecare în parte să dobândească dreptatea, dar totodată şi 
terapia”. Despre principii 2, 10, 8: „Aşadar, va fi înviere a morţilor, şi de asemenea va fi 
iad, dar nu va fi nesfârşit. Trupul sufletului sortit iadului va fi pedepsit pentru puţin şi apoi 
acesta va fi restabilit (avποκαθίσταται) în ordinea cea de la început... Căci iadul are sfârşit 
pentru toţi cei necucernici, ba chiar şi pentru demoni”. SFÂNTUL GRIGORIE AL 
NYSSEI, Despre suflet şi înviere, PG 46, 100A: „Şi  precum cei ce vor să obţină aur curat 
dintr-o materie brută, topind-o în foc, nu topesc numai material de rând, ci în orice caz se 
topeşte şi aurul curat împreună cu materia cea obişnuită, în mod absolut necesar şi 
sufletul, care este unit cu materia, ajunge în focul neadormit, până ce nu va fi înlăturată 
toată aceea materie de rând şi falsă, care este mistuită de focul cel veşnic”. SFÂNTUL 
MAXIM MĂRTURISITORUL, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, PG 90, 796AC: 
„Biserica cunoaşte trei restaurări (apocatastaze). Una este a fiecăruia în parte, pe temeiul 
virtuţii; prin aceasta se restaurează fiecare ins care a împlinit în sine raţiunea virtuţii. A 
doua este aceea a firii întregi la înviere; e restaurarea în nestricăciune şi nemurire. Iar a 
treia, de care vorbeşte mai mult în tratatele sale Grigorie al Nyssei, este restaurarea 
puterilor sufleteşti, căzute prin păcat în starea în care au fost create. Căci precum toate îşi 
vor primi prin învierea trupului, la vremea sperată nestricăciunea, aşa trebuie să lepede şi 
puterile pervertite ale sufletului, în cursul prelungirii veacurilor, amintirile păcatului 
sălăşluite în el, şi, străbătând (sufletul) toate veacurile şi neaflând odihnă, să vină la 
Dumnezeu Cel ce nu are sfârşit. Şi astfel prin recunoaşterea bunurilor, nu prin 
împărtăşirea de ele, să reprimească (sufletul) puterile sale şi să fie restaurat şi să se arate 
că Făcătorul nu e cauza răului” (Filocalia II, trad. Pr. Dumitru Stăniloae,  p. 221).     
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În consecinţă, iadul este locul unde lipseşte comuniunea oamenilor 
cu Dumnezeu. Cei care ajung aici au amânat pocăinţa, au refuzat chiar să 
creadă în Dumnezeu sau s-au lepădat de El.57 Oricine ar crede că aceştia 
sunt restabiliţi la sfârşitul veacurilor s-ar înşela, deoarece ar contrazice 
însăşi libertatea omului. O libertate care duce toate sufletele la mântuire sau 
le dă posibilitatea unei eterne treceri de la bine la rău şi invers, nu mai e 
propriu-zis o libertate.58 Tot din iubire, „Dumnezeu nici pe cei ce se află în 
îngustarea lor egoistă nu-i împiedică de a rămâne în ea veşnic, îngustare pe 
care ei şi-o interpretează ca libertate adevărată.59 

Un alt argument care nu ţine seama de existenţa lui Dumnezeu ca 
persoană este acela că un iad etern, rezultat al judecăţii, este incompatibil cu 
bunătatea Lui. Adepţii acestei versiuni impersonaliste, care neagă existenţa 
iadului şi afirmă apocatastaza, reabilitarea tuturor, inclusiv a duhurilor rele, 
şi cei ai versiunii juridice, care văd pe Dumnezeu drept creator al iadului, ca 
mijloc de pedepsire a oamenilor, evită să privească problema din punctul de 
vedere al comuniunii. Nimeni n-a spus vreodată că păcătoşii din iad nu sunt 
iubiţi de Dumnezeu, dimpotrivă, El, Creatorul lor, continuă să-i preţuiască, 

                         
57 Părintele Dumitru Stăniloae, sub influenţa pozitivă a Sfântului Maxim, spune: „După 
învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, sensul existenţei (ειναι) este punctul de plecare, 
ca dar divin, ce trece prin starea de existenţă bună (ευ ειναι), iar prin actualizarea voinţei 
spre bine sădită în ea, ţelul duce în veşnica existenţă fericită (αει ευ ειναι). Prin Întruparea 
Cuvântului lui Dumnezeu omul intră în comuniune maximă cu Dumnezeu, mântuirea 
nefiind un proces solitar, ci un dar pe care nu-l avem decât de la Mântuitorul Iisus 
Hristos”. Această lucrare divino-umană dobândeşte o importanţă decisivă pentru 
comunicarea directă a omului cu Dumnezeu, Care prin Fiul Cel întrupat şi înviat Se 
stabileşte în ea, „deschizând temporalitatea noastră în mod direct eternităţii în Domnul 
Hristos”. Astfel, legătura cu Mântuitorul Hristos este temeiul relaţiei personale care ne 
introduce în relaţie cu Sfânta Treime, o relaţie unică şi absolută, ce face inutilă orice 
relativizare a succesiunilor de vieţi în reîncarnare (Teologia Dogmatică Ortodoxă [ΤDO], 
vol. 3, p. 168). De asemenea, el adaugă, subliniind încă o dată rolul deciziei libere în viaţa 
omului: „Ştiind că există un timp nesfârşit pentru decizii, amâni decizia mereu. Nici 
eternitatea nu e un cadru pentru decizii noi, nici timpul nesfârşit nu e un cadru care le 
presează la o decizie” (TDO, vol. 3, p. 171). 
58 Ţinând seama de atributele divine ce se revarsă în creaţie ca energii divine, libertatea 
presupune un absolut pentru care omul se luptă sau îl refuză. Fără acest absolut îi lipseşte 
orice motiv de afirmare, indiferent de cele două forme ale libertăţii: cel obţinut prin lupta 
pentru realizarea binelui absolut, cât şi căderea în egoismul pornirilor înrobitoare. Ambele 
forme de libertate se afirmă în eternitate, socotindu-se fiecare adevărata libertate; iar tema 
libertăţii aflată în strânsă legătură cu cea de comuniune ţine de idealul iubirii. Deci 
„Dumnezeu vrea ca noi să fim după chipul Său, veşnic liberi. El ne respectă în chip 
absolut. Aceasta este iubirea. Fără respect, nu putem vorbi de iubire”, subliniază 
ALEXANDROS KALOMIROS (Sfinţii Părinţi despre originile şi destinul omului şi 
cosmosului, trad. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 82). 
59 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, TDO, vol. 3, p. 173. 
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iadul nefiind sinonim cu neantul, dar nefericirea acestora constă tocmai în 
faptul că n-au capacitatea să-L iubească, fiinţa lor nefiind dezvoltată în 
această direcţie, ci mai degrabă orientată spre refuzul comuniunii cu 
Creatorul şi cu semenii lor. Fiecare participă la iubirea divină după cum s-a 
făcut capabil în viaţa lui pământească. Astfel, „mântuirea noastră sau 
moartea veşnică nu ţin de hotărârea lui Dumnezeu, ci de hotărârea noastră, de 
hotărârea voinţei noastre libere, pe care Dumnezeu o respectă în chip absolut”. 
Astfel, iadul nu e o condamnare a lui Dumnezeu ci o auto-condamnare, cei 
chinuiţi în gheenă fiind „biciuiţi de biciul iubirii” divine, după cuvintele 
Sfântului Isaac Sirul. Prin urmare, „raiul şi iadul sunt unul şi acelaşi. Râu al 
lui Dumnezeu, un râu al iubirii care îmbrăţişează şi acoperă toate cu 
aceeaşi voinţă binefăcătoare, fără nicio deosebire sau discriminare. Aceeaşi 
apă făcătoare de viaţă este veşnică pentru cei credincioşi şi moarte veşnică 
pentru cei necredincioşi; pentru cei dintâi ea este elementul vieţii lor, 
pentru ceilalţi este instrumentul înăbuşirii lor veşnice; raiul pentru unii este 
iadul pentru alţii”.60 

Fără a nega această perspectivă, trebuie să adăugăm faptul că, atât 
raiul, cât şi iadul, sunt deopotrivă loc, căci, după judecata universală, starea 
de fericire sau de nefericire va aparţine nu doar sufletului, ci şi trupului. În 
general însă, Sfinţii Părinţi au preferat să păstreze tăcerea asupra locului 
unde va fi iadul, afirmând doar că, „să nu căutăm unde este, ci cum să 
scăpăm de el”.61 Posibilitatea unui iad etern nu exclude, însă, faptul că, până 
la judecata universală, cei ce au săvârşit totuşi fapte bune şi posedă o 
anumită credinţă, nerefuzând total comuniunea cu Dumnezeu, „pot să fie 
scoşi din iad” prin rugăciunile mijlocitoare ale Bisericii, fără să acceptăm în 
vreun fel purgatoriul ca un alt loc, în afară de rai şi iad.62 
 
Abstract: The Status of the Souls after Death in the Relation to the Event 
of Universal Resurrection. Different Views on Life after Death: 
Millenarianism or Hiliasm 
The Church has never encouraged the apocalyptic speculations, contrary she 
condemned the chronological calculations, the predictions of the apocalyptic 
millenarian sects. She never allowed in this way, to be confused the 
eschatological hope with the apocalypse. It is true that, throughout the 
history, some would say there is a precise term of years up to the second 
coming of Jesus Christ, but the eschatology, thought it is a theological 

                         
60 A. KALOMIROS, Sfinţii Părinţi despre originile şi destinul omului şi cosmosului, p. 94. 
61 ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Despre rai şi iad, Sibiu, 1995, p. 40-43. 
62 JEAN-CLAUDE LARCHET, Tradiţia ortodoxă despre viaţa după moarte, trad. 
Marinela Bojin, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006, p. 319-344. 
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chapter, does not lend itself to the apocalyptic confusion. 
So, given that the „afterlife” is a concern of every Christian, it goes 

without saying that the faith by which the Lord will return in glory on earth, 
is an observable evangelical reality. 

Therefore, some people, over the time, through their eschatological 
aberration, have taught the heresy that between the end of the world and the 
coming of the Lord and Savior Jesus Christ, he will establish a kingdom on 
earth of a thousand years. 

We could say that the origin of this delusion is still from the Old 
Testament, when the Jews, after a wrong understanding of the prophecy, 
hoped that the Messiah will come to establish an earthly kingdom ant then 
will follow the end of the world. 

Over the time the Church has condemned the millenarianism 
suddenly with the heresy of Apollinaire at the second Ecumenical Synod, 
when she fixed in the symbol of faith the words „whose kingdom shall have 
no end”. Then, the Savior, the Holy Apostles and the Church Fathers taught 
that the key issue is not the time of Parusia but the diligence of every 
believer to be prepared for this final event. 
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Patriarhul Nicodim şi învăţământul  
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Adeseori ierarhii Bisericii Ortodoxe Române s-au preocupat de educaţie, de 
organizarea de şcoli şi de formarea teologică a tinerilor viitori preoţi şi 
cântăreţi. Începând cu secolul al XIX-lea aceste activităţi au fost dezvoltate, 
încât au fost înfiinţate două Facultăţi de Teologie la Iaşi şi Bucureşti şi mai 
multe Seminarii Teologice în toate provinciile româneşti. 

Când pomenim numele Mănăstirii Neamţ, ne gândim la monahismul 
moldav, la voievozi, la cultura, educaţia şi filantropia creştină promovate de 
mănăstiri, ne gândim la Voievodul Petru I Muşat, la Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare, Gavriil Uric, Sfântul Cuvios Paisie, Mitropolitul Veniamin 
Costachi, Patriarhul Nicodim, stareţul Narcis Creţulescu, la Sfântul Cuvios 
Ioan Iacob de la Neamţ, la Şcoala de caligrafi, la tiparniţă, seminar, spital 
ş.a. Însă ne îndreptăm gândul şi spre Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana 
şi ucenicii săi, precum şi la monahismul din Oltenia, observând legătura de 
credinţă şi vieţuire monahală, precum şi comuniunea dintre monahi, 
mănăstiri şi şcolile monahale. 

În mănăstiri şi pe lângă ele au fost înfiinţate dintotdeauna şcoli, 
ateliere, bolniţe şi spitale care au contribuit la formarea clericilor şi 
monahilor, la dezvoltarea artelor şi la vindecarea bolnavilor. 

Din secolul al XIV-lea şi până astăzi, Mănăstirea Neamţ a creat prin 
vieţuitorii ei alese şi importante pagini de istorie bisericească. Multe 
generaţii de monahi s-au rugat şi au lucrat în lavra nemţeană. Multe 
generaţii de elevi au păşit pragul mănăstirii şi al seminarului, rugându-se, 
învăţând, cântând şi privind la icoanele bizantine ale sfinţilor, admirând în 
cântare serafimică Icoana Maicii Domnului Făcătoare de minuni. Au fost 
mereu alţii noi, unii deveneau novici şi călugări, alţii se întorceau acasă 
pentru a se căsători şi a primi Taina Hirotoniei în preoţie spre slujirea în 
diferite parohii. După ce treceau anii mai veneau câteodată în vizită la 
mănăstire şi seminar, preoţi cu experienţă, bărbaţi maturi, care îşi aduceau 

                         
1 Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova. 
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feciorii şi-i lăsau aici, elevi la cuvioşii şi cucernicii părinţi. În chiliile şi 
sălile mănăstirii şi apoi în clasele seminarului se trăia, se ruga, se învăţa 
teologie şi ştiinţă, cele religioase şi lumeşti. Erudiţia şi evlavia, simplitatea 
şi copilăria, înţelepciunea Scripturii şi înţelepciunea laică, toate înfloreau 
aici, era loc pentru toate; era loc pentru sihăstrie şi bucurie, meditaţie şi 
refugiu, ascultare şi libertate. Mănăstirea Neamţ devenea vestită şi căutată 
pentru sfinţi, duhovnici, şcoală, muzică şi minunile Maicii Domnului. 
Generaţie după generaţie de călugări şi elevi, a celor cuvioşi şi a celor fără 
ardoare, a celor asceţi şi a celor mai puţin nevoitori, care au trăit şi au murit 
aici sau care au plecat în alte zări, despre unul dintre aceştia din urmă 
vorbind contemporanii şi urmaşii săi, nefiind dat uitării, chiar şi după 
veacuri. Ctitoriile, monografiile, studiile şi documentele arhitecturale le-au 
păstrat numele în cartea istoriei sfinte, cu nădejdea că şi Mântuitorul Iisus 
Hristos le-a răsplătit dragostea şi jertfelnicia întru Împărăţia Sa veşnică. 

Stareţii şi obştile monahale, directorii şi elevii uniţi întru diversitate, 
cuprinşi de credinţă şi îndoieli, cu şi fără vocaţie, tineri şi vârstnici, smeriţi 
şi mândri, în comuniune şi singuri dar iubiţi de Dumnezeu au întreţinut 
istoria mănăstirii şi a seminarului. 

Secolul al XIX-lea a reprezentat pentru Biserica noastră perioada 
potrivită spre a organiza primele seminarii teologice şi facultăţi de teologie. 
Contextul istoric şi implicarea ierarhilor şi clerului au determinat evoluţia 
educaţiei teologice în vederea ridicării nivelului pregătirii preoţilor şi 
ierarhilor în slujirea Bisericii şi a poporului. 

Înainte de înfiinţarea Seminarului „Veniamin Costachi” de la Iaşi 
(1803) şi a Seminarului „Pimen Mitropolitul” de la Dorohoi (1923) pentru 
puţini ani, au existat şcoli în cadrul mănăstirilor ce au funcţionat 
convenţional.  

Primul Seminar de la Mănăstirea Neamţ, deschis în anul 1855 la 
iniţiativa fraţilor Neofit şi Filaret Scriban şi la recomandarea mitropolitului 
Sofronie Miclescu, nu a funcţionat decât până în anul 1864.2 După aceasta, 
s-au organizat mai multe şcoli de cântăreţi care nu au avut un parcurs lung.  

O încercare de reînfiinţare a seminarului monahal din mănăstirea 
Neamţ are loc în 1912 prin grija stareţului Valerie Moglan (Arhiereu-vicar 
al Mitropoliei Moldovei cu titulatura „Botoşăneanul” între anii 1936-1948), 

                         
2 Diac. IOAN IVAN şi Pr. SCARLAT PORCESCU, Mănăstirea Neamţ, Ed. Mitropoliei 
Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1981, p. 134-136; vezi şi Arhid. prof. IOAN IVAN şi Pr. prof. 
IOAN MIHOC, Seminarul „Veniamin Costachi” – Mănăstirea Neamţ, în vol. „Două secole 
de învăţământ teologic seminarial (1803-2003)”, Ed. Trinitas, Iaşi, 2003, p. 113; vezi şi 
GHEORGHE I. MOISESCU, Istoria Bisericii Române, vol. II, Bucureşti, 1958, p. 586 
(autorul situează încetarea activităţii seminarului de la Neamţ la anul 1862).   
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cerere aprobată, dar care nu a fost pusă în practică din lipsă de fonduri şi că 
„ar fi avut ca spaţiu localul vechiului seminar”.3  

Din anul 1922 au reînceput demersurile, în baza vechii aprobări 
pentru deschiderea seminarului monahal, însă „nu s-a obţinut decât 
înfiinţarea unei şcoli monahale primare cu trei secţiuni: 1. Materii religioase 
şi cântări bisericeşti; 2. Şcoală primară pentru adulţi şi neştiutori de carte cu 
un curs complementar; 3. „Rocodele” călugăreşti teoretice şi practice”.4  

La demersurile făcute de mănăstire pentru un seminar monahal, se 
pare că s-a opus chiriarhul locului, conform celor scrise de arhimandritul 
Dionisie Hudişteanu.  

Fiind retras la Mănăstirea Neamţ, Patriarhul Nicodim Munteanu a 
fost acela care a avut un rol foarte important în desfăşurarea activităţilor 
mănăstireşti dintre anii 1924-1948 şi bineînţeles la înfiinţarea seminarului în 
anul 1925. 

Născut în preajma mănăstirii Neamţ, în localitatea Pipirig la 6 
decembrie, anul 1864, cu numele de Nicolae, a intrat în obştea nemţeană şi a 
primit tunderea în monahism la 1 august 1894. După parcurgerea studiilor 
teologice la Seminarul „Veniamin Costachi” din Iaşi şi Academia 
Duhovnicească din Kiev, a urcat treptele ierarhiei bisericeşti fiind hirotonit 
ieromonah (1896), hirotesit arhimandrit (1898), a îndeplinit slujirea de 
eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi (1897), de vicar al Episcopiei 
Dunării de Jos (1900-1909), director al Seminarului „Sfântul Andrei” din 
Galaţi (1908-1909), arhiereu - vicar al Mitropoliei Moldovei (1909-1912), 
Episcop al Huşilor (1912-1924), locţiitor de Arhiepiscop al Chişinăului 
(1918-1920), stareţ al mănăstirii Neamţ (1924-1935), Mitropolit al 
Moldovei (1935-1939) şi Patriarh al României (1939-1948). În toate 
demnităţile avute, Patriarhul Nicodim a slujit Biserica Ortodoxă Română cu 
multă dăruire, desfăşurând numeroase activităţi administrative, culturale, 
educaţionale şi filantropice. Formarea sa teologică l-a ajutat să scrie multe 
cărţi, să traducă lucrări din limba rusă, multe dintre ele cărţi de teologie 
biblică şi pastorală, toate acestea fiind încununate cu tipărirea, la iniţiativa şi 
cu binecuvântarea sa, a Bibliei în limba română, în anul 1944. Bun 
organizator al vieţii bisericeşti, Patriarhul Nicodim a dinamizat activităţile 
episcopiei Huşilor, a reorganizat viaţa mănăstirească de la Neamţ, sprijinind 
pe lângă activităţile spiritual-liturgice şi opera culturală (tipografie, 
traducerea şi tipărirea de cărţi), opera social-filantropică prin Spitalul de la 

                         
3 Arhid. prof. IOAN IVAN şi Pr. prof. IOAN MIHOC, op. cit., p. 119 şi Diac. IOAN IVAN 
şi Pr. SCARLAT PORCESCU, op. cit., p. 136. 
4 IBIDEM, p. 137, vezi şi arhim. Dionisie Udişteanu, Seminarul Monahal Neamţu, colecţie 
recuperată, îngrijită şi editată de Mircea Motrici, Edit. Muşatinii, Suceava, 2005, p. 72. 
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Târgu Neamţ şi „Spiridonia” de la Iaşi, acţiunile administrativ-gospodăreşti 
(construirea de case la mănăstirea Neamţ şi apoi la Centrul eparhial de la 
Iaşi) şi păstorirea Bisericii Ortodoxe Române în anii de criză economică, în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi sub două dictaturi. Patriarhul 
Nicodim a înţeles prin ce dificultăţi trece ţara şi Biserica, încât a avut 
conştiinţa împlinirii unei misiuni demne şi responsabile din punct de vedere 
pastoral, cultural, social şi patriotic. 

Având în vedere legătura sa cu locul închinovierii şi primirii tunderii 
în monahism, subliniem că în timpul cât a fost stareţ la mănăstirea Neamţ, 
Patriarhul Nicodim a redobândit vatra mănăstirii, a înfiinţat o fabrică de 
cherestea, a reînfiinţat tipografia, a tipărit peste o sută de titluri şi a susţinut 
înfiinţarea seminarului.  

În contextul retragerii sale la Neamţ (ca episcop) şi a preluării 
stăreţiei mănăstirii, demersurile pentru organizarea unui nou seminar la 
Neamţ au continuat. 

În cele din urmă, stareţul mănăstirii Neamţ, arhimandritul Daniil 
Ciubotaru, ajutat de episcopul Nicodim Munteanu (retras din scaunul 
episcopal de la Huşi), arhiereul Valerie Moglan, de Visarion Puiu, 
Episcopul Hotinului şi de „profesorii” universitari din jurul cercului de 
studii sociale „Solidaritatea”, „care ţineau diverse conferinţe în timpul verii 
la mănăstire”, a reuşit să obţină aprobările necesare pentru seminar, atât de 
la Ministerul Cultelor cât şi de la Mitropolie.5 „Dintre personalităţile 
învăţământului teologic universitar care s-au implicat activ în susţinerea 
acestui demers au fost: Nichifor Crainic, Vasile Ispir, Ioan Gh. Savin, 
arhimandritul Iuliu Scriban, Firmilian Marin, ministrul Vasile Goldiş, 
ministrul Alexandru Lepădatu, Nicolae Iorga etc.”.6  

Cursurile seminarului au fost deschise oficial la 15 octombrie 1925, 
iar „conducerea provizorie a asigurat-o episcopul Nicodim Munteanu, până 
când arhimandritul Laurenţiu Busuioc, desemnat să conducă seminarul, s-a 
întors de la studii din străinătate”.7  

O comisie alcătuită din episcopul Nicodim, episcopul Visarion Puiu 
al Hotinului, Dl. Ioan Gh. Savin, inspector general în Ministerul Cultelor şi 
Artelor şi arhimandritul Daniil Ciubotaru ş.a., au întocmit regulamentul de 
funcţionare şi programa studiilor ce trebuia să se predea în seminar.8  

 Regulamentul de funcţionare prevedea între altele că:  

                         
5 Arhim. DIONISIE UDISTEANU, op. cit.  
6 Arhid. IOAN IVAN şi Pr. prof. IOAN MIHOC, op. cit., p. 119.  
7 IBIDEM. 
8 Arhim. DIONISIE UDIŞTEANU, op. cit., p. 73. 
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„Art. 2: La Seminar erau primiţi numai monahi şi fraţi din toate 
mănăstirile cu vârsta între 14-20 ani şi cu excepţii peste 20 ani (...);   

Art. 4: Toţi elevii vor duce o viaţă de internat;   
Art. 5: Seminarul avea un curs de opt (8) clase (...);   
Art. 8: Numărul elevilor se va fixa de Eforia şcolară potrivit 

cerinţelor, mijloacelor mănăstirii şi a cererilor de înscriere (...);   
Art. 11: Examinarea candidaţilor înscrişi se va face de către o 

Comisie numită de Eparhia şcolară şi aprobată de Chiriarhie şi Minister;  
Art. 12: Probele scrise constau din limba română şi aritmetică;   
Art. 21: Probele orale constau din întrebări de religie, întrebări din 

limba română, aritmetică, istorie şi geografie (...);  
Art. 44: La sfârşitul fiecărui an şcolar, Direcţia seminarului trimitea 

mănăstirilor situaţia şcolară a fiecărui elev (...);  
Art. 119: Seminarul monahal, anul acesta (1925-1926) va funcţiona 

cu clasa 1”.9  
După mai multe intervenţii ale comisiei pregătitoare pentru 

înfiinţarea Seminarului, precum şi ale mănăstirii Neamţ către conducerea 
Mitropoliei Moldovei şi Ministerul Cultelor şi Artelor, s-a obţinut în cele 
din urmă aprobarea funcţionării seminarului. Prin adresa nr. 54.293, din 4 
noiembrie 1925, ministerul în cauză comunica Eforiei Seminarului, condusă 
de episcopul Nicodim, următoarele: în urma avizului Consiliului de 
inspectori ai seminariilor, a aprobării Patriarhului, Preşedinte al Sfântului 
Sinod şi a Mitropolitului Moldovei şi Sucevei, „Ministerul aprobă 
înfiinţarea Seminarului Monahal din acea monastire care va începe să 
funcţioneze la 15 Oct. 1925 pe baza regulamentului, aici alăturat în copie. 
Toate cheltuielile de întreţinere, personal şi material, pentru acest seminar, 
până la 1 ianuarie 1926 privesc Mănăstirea Neamţului, iar de la această dată 
comisiunea bugetară va hotărî suma ce ministerul va trebui să înscrie în 
buget pe seama acelui seminar”, semnează Dir. General Ioan Gh. Savin.10  

Dacă în primă fază autorităţile statului şi cele bisericeşti au 
întârziat cu aprobările pentru funcţionarea Seminarului Monahal, în cea 
de-a doua s-au grăbit să trimită documentele aprobate fiindcă au cuprins 
momentul inaugurării seminarului în cadrul manifestărilor legate de 
comemorarea Sinodului ecumenic de la Niceea (325-1925) şi a Sinodului 
local de la Iaşi (1642-1925). Programul manifestărilor se desfăşura la Iaşi, 
între 12-14 octombrie 1925 şi prevedea un pelerinaj la mormântul 
mitropolitului Varlaam la Mănăstirea Secu în 13 octombrie. 

                         
9 Regulamentul Seminarului Monahal din Mănăstirea Neamţu, Tipografia Sfintei Mănăstiri 
Neamţ, 1925, pp. 3-20.  
10 IBIDEM, p. 29. 
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Stareţul mănăstirii Neamţ, ministrul Al. Lepădatu şi alţi susţinători ai 
înfiinţării seminarului au fixat inaugurarea lui în ziua pomenirii 
mitropolitului Varlaam, când au participat mai mulţi ierarhi ai Bisericii 
Ortodoxe Române şi personalităţi culturale şi politice. Din cele relatate de 
arhimandritul Dionisie Hudişteanu, reiese că mitropolitul Pimen a avut o 
atitudine potrivnică deschiderii Seminarului, lucru manifestat şi la 
inaugurare.11  

Cu toate împotrivirile unora, cursurile seminarului au început în ziua 
de 28 octombrie 1925, după slujba de sfinţire a apei, în timp ce internatul 
fusese deschis în ziua Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, la 
26 octombrie, după Sfânta Liturghie săvârşită în paraclisul „Sfântul 
Pantelimon” din Seminar, fiind de faţă episcopul Visarion al Hotinului, 
episcopul Nicodim, preşedintele Eforiei şcolare şi stareţul mănăstirii Neamţ 
şi arhimandritul Daniil Ciubotaru.12  

Clădirea seminarului era aceeaşi în care funcţionase între anii 1855-1864, 
„din partea de din jos de odaie”, însă care a fost distrusă de un incendiu din 
anul 1938 (13/14 octombrie) şi reconstruită şi extinsă în două etape de 
mănăstirea Neamţ, sub îndrumarea mitropolitului Moldovei, Nicodim, fiind 
terminată în anul 1939, după cum reiese de pe placa memorială.13                                   

Administrarea seminarului a fost asigurată de Mănăstirea Neamţ, 
ajutată de profesori din Târgul Neamţ şi din rândul monahilor cu studii. În 
cei trei ani de funcţionare (1925-1928), seminarul a şcolarizat 102 elevi, 
monahi şi fraţi din mănăstirile ţării (clasa I – 33; clasa a II-a – 33 şi clasa a 
III-a - 35).14 Programa seminarului monahal era aceeaşi ca şi la seminariile 
unde erau pregătiţi viitori preoţi pentru parohii, cu deosebirea că ea conţinea 
materii în vederea formarii monahilor pentru viaţa monahală. Între obiectele 
de studiu figurau: franceza, istoria, teologia, latina, ştiinţele religioase şi 
româna, practica liturgică, zoologia şi geografia, botanica, caligrafia, 
bisericeasca şi vocala. Cu toate că rezultatele şcolare erau bune, au apărut 
divergenţe între conducerea mănăstirii, a seminarului şi mitropolie.  

Ministerul întârzia alocarea bugetului pentru seminar, iar mănăstirea 
se angajase în susţinerea materială a şcolii. Datorită unor oameni de înaltă 
ţinută bisericească, cum erau Nichifor Crainic, Secretar general la Culte şi 
Vasile Goldiş, Ministru de resort, s-a prevăzut în buget „fără ştirea 
conducerii Mitropoliei de la Iaşi, sumele necesare pentru plata profesorilor 
şi întreţinerea elevilor, pe întregul an şcolar, lei 1.000.000 (un milion) bani 

                         
11 Arhim. DIONISIE UDIŞTEANU, op. cit, pp. 75-77. 
12 IBIDEM, p. 78. 
13 Arhid. IOAN IVAN şi Pr. prof. IOAN MIHOC, op. cit., p. 121. 
14 IBIDEM, p. 120. 
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care au fost achitaţi în întregime”.15 Pentru anul şcolar 1927/1928, 
Seminarul Monahal a primit o sumă modică ce nu acoperea cheltuielile 
importante, fapt care a determinat conducerea şcolii să oblige pe elevi să 
plătească o taxă anuală de 2000 lei.16  

Desfăşurându-şi activitatea în condiţii grele, conducerea seminarului 
a primit asigurări de la Ministrul Cultelor Al. Lepădatu, aflat în vizită la 
Neamţ în primăvara anului 1928, că va cuprinde în buget pentru anul 
1928-1929 toate sumele necesare seminarului.  

În vara anului 1928, conducerea Mitropoliei dorea să schimbe 
caracterul seminarului intern într-unul practic. Modificarea programului de 
studii era egală cu desfiinţarea seminarului, constata conducerea 
Ministerului Cultelor.17 

Rezultatul final al acestor dispute a fost că, începând cu toamna 
anului 1928, cursurile seminarului nu s-au mai deschis, profesorii s-au 
răspândit în diverse locuri, elevii călugări au plecat la mănăstirile lor, iar o 
parte au rămas la Neamţ cu mâhnirea neterminării studiilor. Grave acuzaţii 
au fost aduse mitropolitului Pimen, cel care era direct răspunzător de situaţia 
seminarului, reproşuri susţinute de clericii intelectuali, de călugări şi mireni, 
precum şi de presa vremii.18  

Într-unul din articolele referitoare la Seminarul Monahal şi la 
monahism în general, Nichifor Crainic scria: „Astăzi Seminarul fără noroc, 
care funcţiona de trei ani împotriva voinţei lui Pimen, e de fapt desfiinţat. 
Ortodoxia fără monahism nu se poate concepe. Mănăstirea e depozitara 
strictă a tradiţiilor şi scutul împotriva veacurilor, a disciplinei ascetice, a 
sfinţeniei. Mănăstirea e în Biserică singura pepinieră de ierarhi. Dacă ea 
înfloreşte, Biserica întreagă e o grădină de virtuţi; dacă ea se vestejeşte, 
Biserica întreagă devine o pustietate. Epocile de glorie ale Ortodoxiei sunt 
epocile de glorie ale monahismului (…). Seminarul de la Neamţu a fost 
desfiinţat (…), şcoala de la Neamţu nu va mai fi seminar (…) Seminarul de 
la Neamţu era singura înfiripare de acest fel”.19 

Continuarea funcţionării seminarului monahal nemţean a fost cerută 
şi de Congresul preoţilor de mir ţinut în anul 1928, de monahii din 

                         
15 Arhim. DIONISIE UDIŞTEANU, op. cit., pp. 90-91, apud Seminarul Monahal, Anexa 
XXIX, p. XLVIII; Seminarul Monahal de la Neamţu, Dosar 10/1927, acte justificative. 
16 IBIDEM, p. 94. 
17 IBIDEM, p. 103-104. 
18 IBIDEM, apud  Totul despre Seminarul de la Neamţu, în „Glasul monahilor”, an V, 
nr. 146/1928. 
19 IBIDEM, p. 105, apud – NICHIFOR CRAINIC, Iarăşi Pimen, duşmanul monahismului, 
în „Curentul”, anul V, nr. 257/1928, din 30 septembrie. 
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mănăstiri şi de seminariile din ţară.20 Cu toate demersurile realizate, 
Seminarul Monahal de la Neamţ s-a desfiinţat, fiind transferat la Mănăstirea 
Cernica, lângă Bucureşti.  

Diaconul Ilie Gheorghiţă arăta, într-unul dintre articolele sale, 
importanţa existenţei unui seminar monahal: „Un seminar special pentru 
călugări, însemna restabilirea unei tradiţii de cărturărie teologică 
mănăstirească, părăsită şi uitată în toată ţara noastră, de aproape un veac”.21 
De asemenea, el acuza Ministerul Cultelor că a tăiat din buget sumele ce 
trebuiau alocate seminarului pe motiv de „economie bugetară”. În 
completarea celor subliniate mai înainte, autorul scria: „Dar în vreme ce 
clerici, călugări şi creştini cu bun simţ se bucurau de existenţa acestei şcoli 
şi îşi făceau iluziile înşirate mai sus, alţii o priveau cu neîncredere şi vedeau 
în ea parcă un pericol”.22  

Un nou seminar monahal superior a fost înfiinţat la Mănăstirea 
Neamţ în anul 1948, care a funcţionat până în anul 1952.23  

Astfel, „în toamna anului 1948 s-a decis înfiinţarea a două seminarii 
monahale în Mitropolia Moldovei şi Sucevei: unul pentru monahi la 
Mănăstirea Neamţ şi unul pentru monahii la Mănăstirea Agapia. Acestea 
erau în subordinea Administraţiei Patriarhale, iar Mănăstirile Neamţ şi 
Agapia au fost declarate stavropighii ale Patriarhiei Ortodoxe Române cu 
sediul la Bucureşti”.24 Aici au ţinut cursuri mai mulţi arhierei scoşi de 
regimul comunist din scaunele episcopale şi plasaţi cu domiciliu obligatoriu 
la mănăstirea Neamţ, între care amintim pe episcopii Partenie Ciopron, 
Atanasie Dincă, Eugen Laiu, Pavel Şarpe, Emilian Antal ş.a.. Deoarece 
localul seminarului era folosit de puterea politică comunistă pentru 
adăpostirea deţinuţilor politici, clerici, în special greco-catolici, cursurile se 
ţineau în arhondaricul mănăstirii.   

Clasele rămase pentru continuarea studiilor au devenit în anul 1952 
„secţie monahală pe lângă şcoala de cântăreţi bisericeşti a Mitropoliei 
Moldovei şi Sucevei, care a luat fiinţă la 1 septembrie 1952, prin 
transferarea şcolilor de cântăreţi de la Suceava şi de la Roman”,25 la 
Mănăstirea Neamţ.  

În ciuda controlului şi presiunii regimului comunist asupra Bisericii 
Ortodoxe Române şi a învăţământului teologic seminarial şi universitar, 

                         
20 IBIDEM, p. 107. 
21 Diacon ILIE GHEORGHIŢĂ, Seminarul din Mănăstirea Neamţu, în „M.M.”, anul V, 
nr. 3/1929,  p. 362. 
22 IBIDEM. 
23 Arhid. IOAN IVAN şi Pr. prof. IOAN MIHOC, op. cit., p. 121-124. 
24 IBIDEM, p. 121. 
25 IBIDEM, p. 124. 
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între cele şase seminarii de înaltă ţinută teologică existente în ţară a fost 
Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1952-1990). Cele mai 
dinamice conduceri ale Seminarului Teologic de la Neamţ s-au evidenţiat 
prin directoratele părinţilor Arhid. Prof. Ioan Ivan (1952-1956; 1962-1964; 
1971-1972), Pr. Prof. Mihai Vizitiu (1976-1990), Pr. Prof. Ioan Mihoc (din 
1991). 

În lumina istoriei bisericeşti, contribuţia Patriarhului Nicodim 
Munteanu la susţinerea învăţământului teologic de la Mănăstirea Neamţ sau 
din alte locuri din Patriarhia Română este evidentă şi reprezintă un model de 
implicare în dezvoltarea calitativă a educaţiei şi a formării misionar-pastorale 
a clerului. 

Peste câteva decenii, tot de la Mănăstirea Neamţ va pleca 
arhimandritul Nestor Vornicescu, ce va deveni Arhiepiscop al Craiovei şi 
Mitropolitul Olteniei (1978-2000), ctitorul Facultăţii de Teologie din 
Craiova şi susţinător al Seminarului teologic din aceeaşi localitate. 
 
Abstract: Patriarch Nicodim and the Education from Theological 
Seminary - Neamţ 
From the 14th century until today,  Monastery Neamt created by  its 
dwellers important and remarkable pages  of church history. 

Many generations of monks prayed and worked in the Lavra-Neamţ. 
Many generations of students have entered in the monastery and in the 
seminary, praying, learning, singing and watching Byzantine icons of saints, 
and admiring in the seraphimic sing the miraculous icon of Virgin Mary. 

There were always new ones, some became novices and monks, 
others returned home to marry and receive the Sacrament of ordination to 
the priesthood serving in the various parishes. Being retired in the 
monastery Neamt, the Patriarch Nicodim Munteanu was the one who had a 
very important role in the monastery-activities of the years 1924-1948 and 
of course in the foundation of  the Seminary in 1925. 
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Devenirea întru fiinţă. 
Încercare de reconstruire a raţionalităţii la Constantin Noica 

 
 

Pr. Prof. Univ. Dr. ION POPESCU1 
 

Cuvinte cheie: fiinţă, filozofie, Noica, raţionalitate, devenire 
Keywords: being, philosophy, Noica, rationality, transformation 

 

Postmodernismul apărut ca o reacţie împotriva modernismului se află în faţa 
unei filosofii a absurdului. Dinamitarea raţionalităţii pe axa verticală a 
raportului dintre transcendenţa proprie teologiei creştine şi a metafizicii 
tradiţionale este ,,performanţa” a ceea ce se numeşte astăzi cultură şi 
mentalitate postmodernă. 

Deconstruirea transcendenţei şi a raportului ei cu imanenţa a fost 
continuată de cultura şi mentalitatea postmodernă prin atacul virulent pe 
care l-a dat şi raţionalităţii orizontale a lumii în imanenţa ei lipsită de orice 
transcendenţă. 

Astfel, ,,negarea gândirii categoriale şi a principiilor prime ar trebui să 
aducă, cu necesitate, punerea a ceva în loc. Pretinsul ,,postmodernism” se află 
în faţa unei ,,filosofii a absurdului” care nu ar mai ţine de raţionalitate, care nu 
ar mai vrea nimic decât pe sine, prin sine împlinindu-se definitiv şi total”.2 

Printre gânditorii care au sancţionat individualismul, policentrismul, 
propensiunea postmodernismului înspre hermeneutică, precum şi negarea 
raţionalităţii ce îl apropie periculos de nihilismul şi absurdul filosofic se află 
şi filosoful român Constantin Noica. 

Astfel, ontologia lui Constantin Noica este un răspuns dat ,,crizei” de 
conştiinţă filosofică de la sfârşitul secolului al XX-lea. ,,Este punerea în joc 
a destinului fiinţei, într-un secol voit anti-metafizic şi chiar în momentul de 
faţă, anti-categorial”.3 

Prin formaţia şi profesiunea sa de credinţă, Constantin Noica 
aparţine tradiţiei filosofiei aristotelice. De aceea, ontologia sa este de fapt un 
tratat de metafizică. Întrebarea ,,ce este metafizica? Este convertită în 
întrebarea ce este fiinţa? (), care aparţine lui Aristotel. Ştiinţa despre 
 (despre cele ce sunt) este ontologia şi făcând ontologie, în 
adevăratul sens al cuvântului, metafizica poate fi depăşită. Care este atunci 
                         
1 Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfânta Muceniţă Filoteia, Universitatea din Piteşti. 
2 ION HIRGHIDUŞ, Introducere în ontologia lui Constantin Noica, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1999, p. 27. 
3 IBIDEM, p. 26. 
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relaţia dintre metafizică şi ontologie ? 
După Aristotel, atât ontologia cât şi metafizica reprezintă ,,teoretizări 

ale  primelor  principii  şi  cauze”  (
).4 

Tratatul de ontologie al lui Constantin Noica ,,Devenirea  întru 
fiinţă” debutează cu tema ,,cercului în conştiinţa filosofică”. Cercul 
reprezintă în gândirea filosofică a filosofului român, paradigma întregii 
ontologii şi piatra filosofală a epistemologiei filosofice. Nici fiinţa în sine şi 
nici devenirea nu este preocuparea filosofiei ci devenirea întru fiinţă. 

Constantin Noica aşează sintagma filosofică: ,,devenirea întru fiinţă 
la nivelul categoriilor gândirii”. Simbolul cercului este pentru el o categorie 
originară inerentă spiritului uman şi deci implicit conştiinţei filosofice. ,,Nu 
s-ar putea face din cerc o schemă a gândirii însăşi? întreabă Noica. Şi nu ar 
putea fi privit cercul devenirii întru fiinţă ca o adevărată categorie originară, 
care să fundamenteze categoriile spiritului? Ca şi categoriile în sens kantian, 
devenirea întru fiinţă poate fi în chip direct reprezentată printr-o schemă, iar 
dacă s-ar face din modul ei categoria originară a spiritului, capitolul kantian 
al ,,schematismului conceptelor pure” ar putea fi regândit şi unificat. În 
particular, timpul, înlocuit acum prin cerc, şi-ar pierde din rolul pe care-l 
joacă acolo, împuţinând astfel greutăţile pe care le ridică, greutăţi ce s-au 
complicat mult, în cugetarea modernă, odată cu reluarea timpului 
augustinian şi cu ivirea celui heideggerian, spre a nu mai vorbi de cel 
istorist, care comandă gândirea contemporană”.5 

Dacă devenirea întru fiinţă este reprezentată prin simbolul cercului, 
şi ea este o categorie originară a spiritului, atunci devenirea întru fiinţă nu 
este un cerc care este peste tot. Fiind o categorie a gândirii, devenirea întru 
fiinţă implică trei elemente fundamentale: omul, cultura şi conştiinţa 
filosofică sau ,,sophia”. ,,Devenirea întru fiinţă, cu cercul pe care-l aduce, 
implică deci, realitatea umană, care la rândul ei presupune actul de cultură şi 
ultimul, conştiinţa filosofică, sophia. Aceasta înseamnă că realul uman, 
cultura şi sophia susţin metafiziceşte lumea: nu ar fi vorba numai de 
cunoaştere a fiinţei, ci omul, cultura şi sophia, scot lumea din starea de 
simplă devenire, o desăvârşesc ridicând-o la treapta de fiinţă. Conştiinţa 
filosofică nu vine să se adauge lumii sau să fie despre lume, ci omul ar 
trebui să fie lumea, în aşezarea ei ultimă, iar conştiinţa filosofică, respectiv 

                         
4 IBIDEM, p. 28. 
5 CONSTANTIN NOICA, Devenirea întru fiinţă, Încercare asupra filosofiei tradiţionale, 
vol. 1, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 13-14. 
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raţiunea să fie împlinirea devenirii acestei lumi: Căci omul nu e simplu om, 
simplu sine. De la început conştiinţa sa e întru ceva, deci, dincolo de sine”.6 

Putem astfel să înţelegem că în viziunea filosofică a lui Constantin 
Noica, lumea nu are dintru început o structură raţională sau o raţionalitate 
intrinsecă şi interioară. Lumea, şi când spunem lume ne referim atât la 
cosmosul material cât şi la oameni, are dintru început o curgere sau o 
devenire haotică. Ea pare să se fi născut din haos. Din devenirea ei haotică 
lumea poate fi ,,mântuită” de precaritatea ei ontologică, de către fiinţa 
umană sau de omul, care el însuşi trebuie să devină ,,Lumea” şi prin cultură 
şi sophia sau conştiinţa filosofică să ,,curbeze” devenirea lumii şi să o înalţe 
prin întoarcerea ei în cercul care se deschide şi se închide, şi prin aceasta se 
desăvârşeşte în Fiinţă. 

Pentru Constantin Noica, devenirea întru fiinţă este o filosofie a 
spiritului. El identifică conştiinţa filosofică cu raţiunea. Astfel, adevărata 
devenire întru fiinţă este de fapt o filosofie a spiritului sau o devenire care 
conduce raţiunea umană la cel mai înalt mod spiritual, adică la o devenire şi 
realizare întru fiinţă, întru raţiune sau întru spirit. 

Pe conştiinţa filosofică a devenirii întru fiinţă ,,se sprijină cu 
adevărat cultura şi fiinţa umană însăşi. Conştiinţa devenirii întru fiinţă se 
dovedeşte a fi măsura omenescului. Ea este restrâns înţeleasă, cheia 
filosofiei, raţiunea; dar fiind cheia filosofiei, ea este larg înţeleasă, principiul 
adânc al omului de cultură şi al fiinţei umane. Şi e firesc să fie atât de mult, 
de vreme ce doar prin ea omul îşi dă seama că ar putea scoate sau vedea 
scoasă firea din starea ei de fire şi a o înţelege în starea ei de fiinţă. 
Devenirea întru fiinţă exprimă tocmai această năzuinţă de ieşire din devenire 
şi intrarea în condiţia fiinţei”.7 

Pentru ca devenirea oarbă a firii să devină o devenire a firii întru 
fiinţă este nevoie de conştientizarea omului prin reflexivitate şi realizarea 
faptului că cercul sau devenirea în cerc a spiritului (raţiunii, conştiinţei 
filosofice) este adevărata devenire întru fiinţă. 

Cercul sau devenirea raţiunii, a gândirii sau a spiritului întru fiinţă, 
deşi este o categorie primară a spiritului, trebuie descoperită de om prin 
cultură până la gradul dobândirii sophiei sau a celei mai înalte conştiinţe 
filosofice. 

Argumentul ontologic pleacă de la adevărul, greu de contestat, că din 
moment ce fiinţa poate şi este gândită aceasta implică necesarmente 
existenţa ei. Mai mult decât atât posibilitatea gândirii fiinţei implică nu 
numai existenţa ei ci ,,implică neapărat şi fiinţarea.”,,Natura fiinţei ar face 

                         
6 IBIDEM, p. 15-16. 
7 IBIDEM, p. 129. 
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ca fiinţa să fie, în înţelesul ei este cuprinsă nota fiinţării. Nu poţi avea 
conceptul de om fără a avea în chip necesar nota raţionalităţii;…omul poate 
să nu existe, dar dacă este, aşa este el, raţional…Nu poţi avea conceptul de 
fiinţă fără ca el să fie fiinţător. (Eu sunt cel ce sunt, sunt cel ce sunt 
fiinţător… Dintre toate înţelesurile sau conceptele gândirii, el e singurul 
care, de vreme ce este gândit, are fiinţă… Toate celelalte concepte sînt ceva 
şi au în plus fiinţarea, când o au. Fiinţa, însă, nu este fără de fiinţare. Dacă 
nu e fiinţătoare înseamnă că nu ai conceptul corect de fiinţă, că nu o 
gândeşti aşa cum este. E ca şi cum ai gândi omul fără raţionalitate, sau 
zeitatea fără nemurire, nu le gândeşti pe acestea în fapt. Deci dacă n-ar fi nu 
s-ar povesti, acesta este argumentul ontologic. De vreme ce se povesteşte, 
este. De vreme ce ai conceptul de fiinţă, ea este”.8 

Dar în viziunea filosofică a lui Constantin Noica, nici argumentul 
ontologic apărut în teologia Evului Mediu, pentru dovedirea existenţei lui 
Dumnezeu, nici argumentul ontologic pur al şcolii eleate nu pun problema 
fiinţei în sine însăşi, ci problema fiinţei ca perfecţiune. De aceea, filosoful 
roman porneşte în tratatul său de ontologie, nu de la fiinţa ca perfecţiune, ci 
de la devenirea întru-devenire, sau de la devenirea oarbă a firii, care nu este 
de la început fiinţă întru-devenire. Este vorba de o devenire întru-devenire 
lipsită de conştiinţă. 

Urmează apoi o treaptă superioară pe care Noica o intitulează-
Devenire întru-devenire cu o conştiinţă subiectivă. La acest nivel, afirmă 
filosoful roman, conştiinţa de sine e confundată cu cunoştinţa. ,,Totul se 
petrece înăuntru unei subiectivităţi care raportează la sine, ca un termen 
favorabil sau dăunător, tot ce ,,ştie” cu privire la altceva decât sine. Acest 
altceva nu are existenţă proprie, e amalgamat cu sinele subiectivităţii 
elementare”.9 

Urmează apoi un alt mod al devenirii sau o altă treaptă a devenirii 
întru fiinţă şi anume: ,,Devenirea întru-devenire însoţită de conştiinţa 
obiectivă.” 

În această fază, cunoştinţa se deosebeşte de conştiinţă şi se 
raportează la lucrurile însele în obiectivitatea lor obiectuală. 

Însă, cele trei trepte sau etape duc de fapt la o conştiinţă a 
devenitului. La nivelul conştiinţei obiective, omul realizează că procesul 
devenirii a avut loc, iar conştiinţa, la care s-a ridicat acum, este conştiinţa 
procesului acestuia desfăşurat, încheiat într-un fel şi ajuns el singur la o 
,,expresie de conştiinţă”.10 

                         
8 IBIDEM, p. 133. 
9 IBIDEM, p. 138. 
10 IBIDEM, p. 139. 
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Astfel, omul dobândeşte o conştiinţă a devenitului. Dar se întreabă, pe 
bună dreptate, filosoful român: ,,Nu e posibil mai mult decât atât? nu îi e dat 
fiinţei umane şi altceva decât o conştiinţă a devenitului? Dar conştiinţa-devenirii, 
adică a procesualităţii iar nu a procesului întâmplat, s-ar putea să fie tocmai 
măsura omenescului: conştiinţa temporalităţii, ca o împlinire în timp a ieşirii 
din necesitate şi a intrării în câmpul libertăţii, conştiinţa desfăşurării de sine, 
organizate, a raţiunii. Dacă omul este om, trebuie să existe şi o conştiinţă a 
devenirii”.11 

Întreaga pledoarie este făcută pentru a pune în lumină că fiinţa ca 
fiinţă se descoperă în final în om. Ea este coprezentă pe toate treptele 
devenirii, însă ea devine cunoscută şi conştientizată în om ,,În momentul în 
care apare pe lume un ,,real” cum e cel uman, care să aibă conştiinţa 
devenirii întru fiinţă, atunci apare fiinţa”.12 

Constantin Noica nu neagă existenţa fiinţei ci neagă cerinţa 
argumentului ontologic teologal de a fi demonstrată dintru început 
perfecţiunea fiinţei în ea însăşi. De asemenea, nu-l satisface nici argumentul 
ontologic pur al şcolii eleate, după care fiinţa este egal fiinţa sau Unul este 
egal Unul, din cauza tautologiei perfecţioniste a acestuia.  

În viziunea lui fiinţa care este, întrucât nu se poate spune că fiinţa nu 
este fiinţatoare din moment ce poate fi gândită, nu se descoperă dintru 
început, ci se lasă descoperită în conştiinţa obiectivă a omului sau în 
raţiunea lui obiectivă, atunci când după un proces în trei timpi, fiinţa umană 
a ajuns la conştiinţa devenirii întru fiinţă ca principiu ultim sau în ipostaza ei 
de categorie primară a gândirii sau a spiritului. 

Este vorba de o raţionalitate autoorganizată prin cultură până la 
nivelul sophiei sau al conştiinţei filosofice şi de o raţionalitate apriorică sau 
deductivă ca dar implicit. 

În viziunea lui Noica, omul nu vine într-o lume organizată, într-un 
univers cu o structură raţională şi o ordine ce se apropia de desăvârşire ca în 
referatul biblic din Geneză şi nu este nici aruncat într-o lume factică ca la 
Heidegger. 

Pentru Noica, nu omul este aruncat în lume ci lumea este aruncată în 
om. În procesul devenirii sau al ,,devenitului” cosmic sau universal, lumea 
are o devenire întru devenire, adică o mişcare oarbă lipsită de conştiinţa 
devenirii autentice sau a devenirii întru fiinţă. Prin cultură până la 
dobândirea acelei ,,sophia”, conştiinţa filosofică-raţiune conştientă, omul 
înţelege şi conştientizează că: 

                         
11 IBIDEM, p. 139. 
12 IBIDEM, p. 142. 
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a) devenirea întru fiinţă sau cercul devenirii întru fiinţă este categoria 
primară a spiritului; 

b) prin aceasta omul face ca lumea să fie raţională şi 
comprehensibilă; 

c) dobândind conştiinţa filosofică a devenirii întru fiinţă se 
mântuieşte sau se salvează pe sine şi lumea dată lui pentru raţionalitatea şi 
comprehensibilitatea ei în el şi prin el; 

d) prin toate acestea omul se întoarce şi se înalţă la fiinţa care îi este 
temei, scop şi ţintă în acelaşi timp. 

Faptul că la Noica lumea este dată şi se mântuieşte prin fiinţa umană 
sau prin conştiinţa filosofică a devenirii  întru fiinţă reiese din tratatul său de 
ontologie, după cum urmează: Înainte de apariţia omului care a dobândit 
,,sophia” sau ,,omul bun” cum îl numeşte Noica, fiinţa stă ascunsă. Ea 
rămâne până atunci ca o co-prezenţă sau o prezenţă ascunsă. Dar în 
momentul în care apare un ,,real” cum e cel uman, care să aibă conştiinţa 
devenirii întru fiinţă, atunci apare şi fiinţa. Conştiinţa devenirii celei bune 
este devenire bună. Omul nu e pur şi simplu aruncat în lume (iarăşi un fel 
greşit de a înţelege existenţialismul, adică de a nu şti ce este un 
,,existenţial”, o categorie); la fel de bine s-ar putea spune că lumea e 
aruncată în om. Sau atunci omul e aruncat într-o lume a firii (...). El nu apare 
deci ca un străin care ar putea foarte bine lipsi lumii acesteia”.13 

Luminarea lumii prin conştiinţa filosofică, raţiune sau sophia de 
către fiinţa umană care atinge performanţa ,,realului” nu se reduce în 
viziunea lui Noica doar la fiinţare. Fiinţa umană sau fiinţa reală transcende 
timpul şi spaţiul, concepute fie în maniera lui Augustin, fie în cea a lui 
Toma d’Aquino, fie după accepţiunea istoristă sau ştiinţifică a lumii 
contemporane. 

Fiinţa umană reuşeşte această performanţă, în viziunea lui Noica, în 
religie prin credinţă. Omul religios, în general, şi omul creştin, în special, 
prezentizează evenimentele sfinte ce aparţin trecutului, adică le trăiesc în prezent. 

Din perspectiva teologiei creştine ortodoxe, creştinul realizează sau 
conştientizează lucrarea atotprezentă a Fiinţei supreme, adică a lui 
Dumnezeu şi le trăieşte ca fiind prezente, nu doar trecute. Mai mult, prin 
credinţă creştinul aduce în prezent, evenimentele viitoare sau eshatologice şi 
le trăieşte anticipat în prezent. Ele sunt viitoare pentru cei necredincioşi, 
pentru lumea în general, care nu a intrat în Biserică şi n-a devenit Biserică, 
însă pentru creştinul credincios ele pot fi pregustate în prezentul nedespărţit 
de viitorul în care ele vor apărea pentru toată lumea. 

                         
13 IBIDEM, p. 142-143. 
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,,De pildă, în ceasul de faţă, afirmă Constantin Noica, creştinul 
aşteaptă, într-un anumit sens naşterea Mântuitorului, naştere care i-a fost 
binevestită nu demult. Dar într-un alt sens, pentru creştin, Mântuitorul e 
chiar născut, iar el, creştinul îi retrăieşte patimile. Şi, în al treilea rând, cu 
toate că etapa învierii n-a fost atinsă, nu trebuie oare creştinul să fie veşnic 
gata pentru depăşire, pentru renaştere, pentru viaţa cea nouă? Deci iată cum 
trăieşte el pe o pluritate de planuri, cu o bogăţie de neasemuit. Ce sărace par, 
pe lângă învierea creştină, integrată în restul unei vieţi autentice religioase, 
simplele teme ale literaturii şi filosofiei, exclusive cum sunt?14 

Tema cercului devenirii întru fiinţă repune în discuţie, după 
aprecierea noastră, tema teologică şi filosofică, deopotrivă, a marelui scriitor 
creştin, Origen, despre identitatea dintre începuturi şi sfârşituri precum şi 
cea despre reîntoarcerea şi înălţarea fiinţei umane şi a lumii în fiinţa din care 
au căzut. 

Dincolo de erorile lui Origen, pe care Biserica le-a condamnat pe 
bună dreptate, tratatul de ontologie a lui Constantin Noica pune în lumină 
viziunea luminoasă a lui Origen despre mântuirea (salvarea) omului şi a 
lumii prin devenirea în cerc întru revenirea la Fiinţa Supremă şi Absolută 
înţeleasă ca temei şi scop sau ţintă. 

 
Abstract: Becoming into Being. Attempt of Reconstruction of Noica’s 
Rationality 
Between the thinkers which have sanctioned the individualism, the 
polycentrism, the  propensity of  post modernity toward hermeneutics and 
also the negation of rationality that him dangerously closes to the nihilism 
and to the  philosophical absurd is also the  Romanian philosopher, 
Constantin Noica.  

Thus, Noica's ontology is a response to the ,,crisis” of the 
philosophical consciousness at the end of the twentieth century. 

The illumination of the world through the philosophical conscience, 
reason or sophia by human being which  touch the performance of ,, real " is 
not reduced in Noica's vision just to being. 

The uman or real being transcend the time and the space, designed in 
a manner either of Augustine or in that of Thomas d’Aquino  or after 
historicist or scientific acceptation of the contemporary world. 

                         
14 CONSTANTIN NOICA, 21 de conferinţe radiofonice, 1936-1943, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 2000, p. 61-62. 
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În nenumărate rânduri s-a arătat, pe bună dreptate, rolul important pe care l-au 
jucat diferite centre episcopale apusene în politica romană de expansiune 
către Răsărit sau către Apus.2 Cu Mediolanum, reşedinţă imperială şi 
episcopală, autoritatea romană a început să crească atât în Apus, cât şi către 
răsărit, mai ales prin prezenţa unei mari personalităţi ecclesiastice, 
Ambrosius, care, se pare, devansa la vremea aceea prin autoritatea sa chiar 
autoritatea papală. El atrăgea atenţia întregii lumi, atât creştine, cât şi civile, 
la problemele vremii, sancţionând nu numai autorităţi religioase, dar şi 
politice aşa cum a fost cazul împăratului Theodosie I cel Mare. Autorităţii 
lui se adăuga apelul făcut către el de episcopi occidentali, illireni, africani 
etc., care-i cereau sfatul sau apelau la judecata lui în probleme de litigiu, 
reafirmând, într-o oarecare măsură, autoritatea episcopatului roman în 
provinciile respective. Alături de Roma, va creşte jurisdicţia romană, mai 
întâi asupra metropolelor din diocezele strict romane, apoi şi către celelalte 
care vor deveni, în concepţia politicii ecclesiale romane, adevărate 
suburbicariae ecclesiae, precum însuşi Rufinus încerca să parafrazeze la 
vremea aceea canonul 6 al Sinodului de la Niceea.3  

În timpul papei Siricius în Illyricum şi provinciile lui mai erau încă 
anumite mişcări ariene, şi semiariene, dintre care photinieni şi bonosieni 
care tulburau încă împrejurimile Sirmiumului şi aşa răvăşite de barbari.4 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 L. DUCHESNE, H.E., 5 Aufl. Paris, 1925, p. 31 şi 91; W.VOLKER, Studien zur 
päpstichen Vikariatspolitik în V HEFT.  op.cit., p. 370 ş. u. 
3 Rufinus, Historiae ecclesisticae, X.6, Ed. Eduart Schvartz 1908 II, 2 p.966: „et ut opud 
Alexandriam et in urbe Roma vetusta consuetuda servetur ut ille Aegypti vel hic 
suburbicarum ecclesiasticarum sollicitudinem gerat” 
4 M. MESLIN, op.cit., p. 80-88 şi în Disertaţia sa între 383 şi 397, iar cu privire la activitatea 
lui Maximin arianul p. 94; Secundianus p. 91.Cu privire la judecarea lui Palladius şi 
Secundianus la Aquileea cf. ST. AMBROSII, Gesta Concilii Aquilensis P.L., 16, col. 
916-939 şi Hefele-Leclerque II, p. 49-53. Se ştie că după judecarea lui Palladius la 
Aquileea acesta s-a întors la Constantinopol, dar activitatea lui mai departe a fost stopată 
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Aceste mişcări ariene în Illyricum au fost favorizate de împăratul 
Valens (şi chiar mai înainte), împărat arian convins, care a facilitat mişcările 
ariene în provinciile dunărene şi illyriene şi chiar a încercat până în 
îndepărtata Scythia Minor să-şi impună punctul de vedere arian, dar s-a lovit 
de refuzul episcopului locului Brettanion de Tomis, care s-a retras într-o altă 
biserică.5  

A fost înfruntat cu curaj de episcopul ortodox de aici, Bretanion, pe 
care a vrut să-l trimită în exil, dar populaţia locală i-a luat apărarea. Murind 
în 376, episcopul de Sirmium, Anemius episcopii illyrieni au trebuit să 
aleagă un nou ierarh pentru capitala illyriană.6   

Cu prilejul alegerii noului ierarh a venit aici şi Sfântul Ambrozie de 
la Mediolanum pentru a pune capăt certurilor teologice generate de erezia 
ariană şi a înscăuna un ierarh ortodox. Sfântul Ambrozie cunoştea zona 
aceasta a Illyricului Oriental căci activase aici între anii 366 şi 368 ca avocat 
al tribunalului sub prefectul Vulcatius Rufinus, iar mai apoi ca asesor al 
prefectului S. Pretonius Probus între 368-370.  

  Cunoscând bine această provincie, Sfântul Ambrozie s-a amestecat 
în problemele teologice, ducând o luptă acerbă chiar împotriva împărătesei  
Justina, care dorea să impună arianismul. Aceleaşi motive l-au determinat de 
asemenea pe Sfântul Vasile cel Mare să se adreseze illyrienilor apoi lui 
Valerian de Aquileea care avea relaţii strânse cu provinciile din Illyricum şi 
care s-a şi implicat în aceste dispute teologice.7   

La vremea aceea, la Sirmium, tabăra ariană era destul de puternică, 
de vreme ce împărăteasa Justina organizase chiar o răscoală pentru a 
împiedica alegerea unui episcop ortodox. În timp ce aveau loc alegerile 
pentru numirea unui nou episcop, s-a întâmplat un eveniment care a 
demonstrat încă o dată tăria de caracter şi credinţa puternică a Sfântului 
Ambrozie de Mediolanum. În momentul desfăşurării acestor alegeri ni se 
istoriseşte de izvoarele vremii că o văduvă ariană s-a repezit la Sfântul 

                                                               
de nenumăratele decrete împotriva arienilor date de împăratul Theodosie (P.P. 
IOANNOU, La législation Impériale et la christianisation de l’Empire Roman, Roma, 1972, 
p. 79-84). Privind photinienii şi bonosienii a se vedea J. ZEILLER, Origines, p. 343-346, 
iar cu privire la Bonosus - ST. AMBROSIUS, P.L., 16, col. 1172-1174, Epistola de causa 
Bonosi. 
5 SOZOMENOS, H.E, VI, 21, 5-6 în FHDR II, un fragment p. 225-235. A se vedea şi 
comentariile lui EMILIAN POPESCU, Christianitas, 1994, p. 111-112; H. CH. 
BRENNECKE, Studien zur Geschichte der Homaer, Tübingen, 1988, p. 181-223, prezintă 
amănunte asupra sprijinului dat de împăratul Valens homeenilor. Din păcate autorul îl crede 
pe Bretanion de Tomis un homiusian, ceea ce nu corespunde adevărului istoric 
6 ATANASIE, Hist. Arian 74;  cf. M. MESLIN, op. cit., p. 67-71, unde sunt date amănunte 
asupra activităţii episcopului Germinius de Sirmium. 
7 J. ZEILLER, op. cit., p. 310 şi 312. Aici îl numeşte: Valerian episcopul Illyricului. 
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Părinte şi apucându-l de veşminte a vrut să-l târască afară. Ambrozie sub 
consternarea illyrienilor i s-a adresat liniştit: „nu se cuvine ca tu sau cei de 
faţă să-şi arunce mâinile asupra vreunui preot, tu trebuie, a zis marele 
ierarh, să te temi de judecata lui Dumnezeu”.8 După această întâmplare 
femeia şi-a găsit sfârşitul subit, iar sinodalii înspăimântaţi au văzut în acest 
eveniment o minune şi au acceptat pe episcopul numit de Sfântul Ambrozie 
în persoana lui Anemius la a cărui hirotonire în Sirmium a şi participat.9  

Prin Sfântul Ambrozie, cât şi în prin Anemius, la Sirmium va începe 
o perioadă de reafirmare a ortodoxiei în mediile illyriene în ciuda tuturor 
opoziţiilor. În anul 376 de pe scaunul de la Poetovio din Noricum [azi Pettau 
in Austria] a fost alungat adversarul episcopului ortodox Marcu, arianul 
Julian Valens. În anul următor, acesta însă împreună cu antipapa Ursinus sau 
Ursicinus, alungat din Roma în 371 din ordinul împăratului Valentinia I 
împreună cu alţi partizani arieni ai fostului episcop arian Auxentius de 
Mediolanum, au provocat dificultăţi noului ierarh ortodox. Ambrozie va 
face cunoscute acestea la viitorul sinod de la Aquileea din anul 378 şi va 
declara începerea luptei împotriva adepţilor arieni din Illyric.10    

În aceste momente grele pentru păstrarea ortodoxiei a început şi 
intensificarea năvălirilor gotice, care au agravat şi mai mult criza politică 
din Illyricum. Împărateasa Justina împreună cu fiul ei Valentinian II s-au 
refugiat la Mediolanum, cerând împăratului Graţian pentru arienii ei basilica 
Porcio, iar apoi basilica Nova unde rezida Sfântul Ambrozie. Însă de această 
dată au întâmpinat rezistenţa autoritară a marelui ierarh. Apoi la 3 aug. 379 
Graţian a abrogat edictul de toleranţă publicat la Sirmium în toamana anului 
378. Cu această ocazie s-a restituit ortodocşilor basilica din Mediolanum, şi 
mai mult decât atât, antipapa Ursinius a fost exilat în Galia pentru a potoli 
disputele. Cu toate acestea arienii au continuat să provoace şi mai departe 
neînţelegeri la Mediolanum până după 383, chiar după ce sinoadele locale 
vor potoli în mare măsură disputele teologice din Illyric. 

Iată, aşadar, un context politic şi religios, foarte frământat pentru 
Illyricul răsăritean în împrejurări în care a început marea luptă pentru 
                         
8 PAULIN, Vita Ambrosii, 6; Alte comentarii la J. ZEILLER, op. cit., p. 410 . 
9 PAULIN, Vita Ambrosii, în P.L., t. XIV, col. 32-33; Comentarii şi la  J. PALANQUE, 
Vita Ambosii, în RSR, 1924, p. 26-42; Alte amănunte vezi la J. ZEILLER, op. cit., p. 310 şi 
341. 
10 Comentarii la SFÂNTUL AMBROZIE, Epistola X, PL t. XVI col. 983-984; Epistola XI, 
col.986. Privitor la scaunul de Poetovio putem spune că profitând de edictul de toleranţă din 
378 preotul Julian Valens a ocupat scaunul episcopului ortodox Marcu, iar ceea ce este mai 
trist este faptul că i-a sprijinit pe goţi în ocuparea cetăţii Poetovio. Se crede că a fost chiar 
got de origine, purtându-se după moda gotică şi producând neînţelegeri cu preoţii ortodocşi 
se ştie că decretul de toleranţă mai sus amintit al lui Gratian a fost abrogat puţin mai 
târziu la 3 aug. 379. 
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impunerea ortodoxiei  şi care au determinat necesitatea convocării unui nou 
sinod local la care să fie luate în discuţie şi rezolvate problemele teologice 
de aici. Timpurile erau mai favorabile căci noul episcop de la Sirmium, 
Anemius sprijinit de autoritatea Sfântului Ambrozie de Mediolanum a reuşit 
să câştige pentru cauza ortodoxiei însăşi favoarea împăratului Graţian.  

În urma acestor evenimente, din informaţiile deţinute de la 
Theodoret al Cyrului ştim că în iulie 378 s-a întrunit un nou sinod la 
Sirmium în prezenţa împăratului Graţian numit şi Sinodul din Illyria, 
prezidat de Sfântul Ambrozie al Mediolanului şi de Anemius de Sirmium, 
sinod la care au participat ierarhi din Illyricum şi din nordul Italiei ale căror 
nume nu ne sunt cunoscute din păcate.11  

Sinodalii în urma dezbaterilor au fost de acord cu propunerea lui 
Theodosie de a se pregăti un viitor sinod ecumenic.12  

Scopul sinodului de la Sirmium din 378 a fost de a pune capăt 
ultimelor mişcări ariene din regiunile illyriene-dunărene, erezii care 
tulburaseră destul de mult aceste provincii şi învrăjbiseră populaţia. În 
acelaşi timp, puţin mai înainte de Sinodul II Ecumenic a început combaterea 
cu vehemenţă a ereziei macedonienilor sau a pnevmatomahilor, care, negau 
dumnezeirea Sfântului Duh şi consubstanţialitatea Lui cu Tatăl şi cu Fiul. La 
vremea aceea erezia era răspândită mai mult în Imperiul de Răsărit, în 
provincii ca Asia, Frigia, Caria şi Pacatia. Trebuie amintit că încă de la 
sinodul din 351 de la Sirmium, o serie de ierarhi veniţi din Fenicia, Siria, 

                         
11 M. MESSLIN, op. cit., p. 88. La 3 aug. 379 Gratian a abolit edictul de toleranţă, dând 
sancţiuni împotriva ereticilor cf. Cod. Theod. XVI, 55, edict numit: Omnes vestitae 
legibus… Mai  târziu la 22 aprilie 379 el a reconfirmat edictul din 3 aug. şi mai mult decât 
atât el a ordonat confiscarea locaşurilor de cult deţinute de eretici cf. Cod. Theod. XVI, 5, 4. 
Acţiunea lui Graţian va fi dusă mai departe de împăratul Theodosie I cel Mare prin 
nenumăratele sale decrete împotriva ereticilor. 
12 Theodoret IV, 8-9 oferă în această privinţă mai clar textul sinodal împreună cu o epistolă a 
împăratului. O altă mărturie în această privinţă o avem de la Sf. Ambozie în scrierea 
Quamlibet al viitorului sinod de la Aquileea din 381 în care se arată că avuseseră deja loc 
hotărârile unui sinod mai devreme. Alţi autori precum H. LIPPOLD, E. KIRSTEN, 
Donauprovinzen, în Reallexicon, Band IV, Stuttgart, 1959 col. 176, crede că sinodul din 
Illyria sau Illyricum s-a ţinut la Sirmium între anii 375-378; cf. J. HEFELE, op. cit., I, p. 982-983, 
crede în mod eronat că acest sinod s-a ţinut în 378. Deasemenea, J. TURMEL, Histoire des 
dogmes, a acceptat data de 375, la fel şi  H. von CAMPENHAUSEN, Ambosius von 
Mainland, p. 33 şi 93-95. Primul care a susţinut pe bază de argumente puternice data de iulie 
378 a fost J. ZEILLER, op. cit., p. 310-327, teoriile lui au fost împărtăşite şi de J. 
PALANQUE, op. cit., p. 51-55 şi de Prof. I. RAMUREANU, op. cit., p. 431, fără a duce 
vreun argument din perspectiva izvoarelor istorice. Alţii precum G. BARDY, Sur un synod 
de l’Illyricum de 375, în Bulletin d’ancienne litterature et d’archeologie chretiene, 2-e 
annee, Paris 1912, p. 259-274, crede că sinodul nici nu a avut loc, dar părerea sa a fost 
combătută cu puternice argumente de J. Zeiller şi de J. R. Palanque. 
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Palestina, din Asia Mică şi chiar din Illyricum au arătat că trebuie combătuţi, 
nu numai ereticii care negau dumnezeirea şi consubstanţialitatea Fiului cu 
Tatăl, ci şi cei care negau consubstanţialitatea şi dumnezeirea Duhului Sfânt 
cu Tatăl.13 Menţionăm că între cele 27 de anathematisme sunt câteva care se 
referă la această problemă dogmatică, aşa încât anathematismele 18 şi 19 
anatematizează pe ereticii care învaţă că Tatăl şi Fiul sunt doi Dumnezei, iar 
anathema 23 anatematizează pe cei ce învaţă că Tatăl, Fiul şi Duhul sunt trei 
Dumnezei, condamnându-se atât diteismul cât şi triteismul. Mai departe 
anathematismele 19, 20, 21 şi 23 anatematizează pe ereticii care diminuau 
persoana Sfântului Duh, învăţând că Sfântul Duh  nu este Dumnezeul cel 
nenăscut, că nu este identic cu Tatăl sau cu Fiul după fiinţă, ci că este 
subordonat Fiului.14  

Aceste mişcări ariene, semiariene şi cele înrudite cu ele au continuat 
să existe în anumite provincii illyriene din cauza reformelor de toleranţă 
date de împăratul Gratian, destul de indiferent la aceste dificultăţi religioase, 
în comparaţie cu Theodosius care prin măsurile legislative luate de el şi de 
urmaşii săi sau chiar de sinoade locale iniţiate de ierarhi romani (Ambrosius 
de Mediolanum), a dus la stoparea acestora.15 

În Occident începuseră să se arate nemulţumiri faţă de atitudinea 
împăratului Graţian vis-à-vis de sinodul din 381. Papa Damasus în epistola 
sinodală numită “Qualimbet”, şi adresată împăratului Graţian arată că: 
„împăratul de Occident a fost de acord cu sinodul, în loc să se ocupe cu 
problemele sale”, afirmaţie ce corespundea cu cea a lui Ambrosius de 
Mediolanum, ierarh din peninsula italică care suna lapidar: „Orientul să-şi 
vadă de problemele sale iar Occidentul de ale sale după porunca 
împărătească”.16 Cu alte cuvinte, Theodosie să-şi vadă de treburile lui din 
                         
13 MANSI  III, col. 259-260; cf. şi I. RAMUREANU, Sinoadele de la Sirmium dintre anii 
348 şi 378, p. 290-295; cf. şi M. MESLIN, op. cit., p. 79-80. 
14 SOCRATE, Ist. Bis. II, 30; SOZOMENOS, Ist. Bis. IV, 6; MANSI III, col. 259-261; cf. 
şi HEFELE-LECLERQ I, 2 p. 853-862. 
15 G. GOTTLIEB, Ambrosius von Mainland und Kaiser Gratian, Göttingen, 1973, p. 71-83. 
16 A se vedea în acest sens şi afirmaţiile lui AMBROZIUS din alte epistole cf. P.L. 16, 916-917, 
col. 916-917, ad Gratianum nr. 10 „Beatissimum et florentissimum Deus omnipotens Pater 
Domini nostr Jesu Christi tueri tueri aetate prolixa, et regnum tuum in summa gloria, et 
pace perpetua confirmare dignetur, domine imperator auguste, divino electe judicio, 
principum gloriossisime” (unde exegetul  textului comentează: verba significavit principes 
etiam in haereditaria succesione non sine divino judicio institui); Ep. II, col. 917, 
Ambrosio Constantino, se subliniază: „Suscepisi munus sacerdoti, et in puppe Ecclesiae 
sedens, navim adversus fluctus gubernas. Tene clavum fidei, ut graves hujus saeculi 
turbare non possint procellare”. Aceste afirmaţii ne îndreptăţesc încă o dată să concludem 
că nu a existat o retrocedare a Illyricului după 379, cum s-a afirmat uneori. Mai mult decât 
atât intervenţia lui Ambrosius în favoarea Orientului s-a manifestat într-o măsură destul de 
echilibrată, iar la Aquileea, Ambrosius, ar fi încercat să smulgă din mâna lui  Damasus 
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Orient, începând cu Illyricum, pe care-l primise de curând şi unde îşi fixase 
sediul prefecturii, (Thessalonic), pe care nu l-a neglijat nici după retragerea 
sa la Constantinopol, revenind aici când venea sau trecea spre Occident.   

Illyricul, din momentul în care a fost dat lui Theodosie, avea un 
prefect propriu, care depindea de acum de administraţia politică din răsărit. 
Prefecţii contribuiau într-o oarecare măsură la o mai mare orientare către 
Răsărit, chiar şi pe plan religios aşa cum rezultă din Sinoadele Ecumenice 
III şi IV, la care unii dintre ei vor lua parte direct sau ca observatori.   

Trebuie recunoscut că episcopatul illyrian, unit în jurul ierarhului 
de Thessalonic, era în relaţii cordiale cu papalitatea, însă încerca să se 
adreseze concomitent şi unor centre romane, mai ales către Mediolanum 
unde, Sf. Ambrosius, reprezenta forţa ortodoxiei, cu o energie şi o autoritate 
care a înfruntat până şi cercurile imperiale şi chiar pe împărat.17 

Tot de aici rezultă clar că citaţia episcopilor din Illyricum, în frunte 
cu Acholius, fusese făcută mai devreme, iar îndrumările lui Damasus către 
Acholius cu privire la sinodul plănuit se referă numai la alegerea noului 
ierarh pentru capitala din Răsărit, Constantinopol: „În primul rând vă 
sfătuiesc a nu permite a fi instalaţi episcopi în dezacord cu hotărârile 
părinţilor....căci prin aceasta se pot ivi certuri în  popor şi despărţiri în 
ordinea bisericească”.18 Citaţia la sinod venită de la împăratul Theodosie nu 
se referea numai la el, cum a încercat să arate Ambrosius de Mediolanum, 

                                                               
accepţia de a interveni  în părtile orientale ale Illyricului; cf. LIEZMAN, Geschichte IV, 
54; cf. P.P. IOANNOU, op.cit., 260, şi nu din mâna Răsăritului. Aşa se înţelege o anumită 
formă de intervenţionism în problemele religioase ale Illyricului prin acceptarea 
autorităţii imperiale. Cf.analizelor Prof. dr. EM. POPESCU, op.cit., p. 66, reiese faptul că 
începuturile vicariatului au fost tot în timpul papei Damasus; das Vikariat von 
Thessalonike zu beobachten, das anscheinend Ende des IV-en Jahrhunderts zur Zeit des 
Papstes Damasus geschaffen wurde, cf. şi KARL BAUS, EUGEN EWIG, Die Kirche von 
Nikaia  bis Chalkedon, Herder, Freiburg, Basel, Wien, 1973, p. 264-266. A se vedea şi 
comentariile la H.G. BECK, Kirche und theologische Literatur im  byzantinischen Reich, 
München, 1959, p. 31, 170. 
17 J. R. PALANQUE, Ambroise, p. 227 ş.u.  A se vedea H.Fr.V. CAMPENHAUSEN,  
Ambrosius von Mainland als Kirchenpolitiker, Leipzig, 1929, p. 138 ş.u. Cu toate aceste 
tensiuni, Ambrosius recunoştea că Theodosius contribuia la unitatea dintre Est şi Vest în 
mod deosebit prin lumina ortodoxiei pe care o împărtăşea; cf. AMBROSIUS, Ep.14, 4; 
Epistola 13, c. 8 (P.L. 16, 953) este adresată lui Theodosius, şi face amintire şi de 
ACHOLIUS în  Ep.13, 7, arătându-i rezerva occidentalilor. Pe Ambrosius îl vizitase şi i se 
adresase Acholius (cf. CAMPENHAUSEN, op. cit., p. 151), iar Acholius se adresase 
illyrienilor (Ep. 15, 10) cum reise chiar din titlul epistolei Clero Thessalonicensium. 
18 DAMASUS, Ep. Decursis litteris, nr. 6; P.P. IOANOU, p. 242. Într-adevăr, în această 
privinţă, erau interdicţii în ordinea canonică a Bisericii cum se specifică în can.15 de la 
Niceea, can.18 de la Ancyra şi canonul 14 Apostolic care interziceau aceste instalări ; P.P. 
IOANNOU,  CCO, 36 ; CSP, 69. 
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ofensat probabil de citarea directă ce se interpunea nu numai între el şi 
Constantinopol sau între el şi Roma, ci era pentru toţi ierarhii illyrieni.19 
Acholius de Thessalonic, dezorientat în faţa acestei citaţii, pus între ordinea 
bisericească şi cea statală, între dorinţa de ordine canonică şi frământările 
eretice illyriene, între Alexandria şi Antiochia, între Roma şi 
Constantinopol, cere, totuşi, învoire de la Damasus de a participa la sinodul 
de la Constantinopol împreună cu alţi illyrienii, sinod care deja îşi începuse 
lucrările şi ale cărui canoane vor determina o accelerare a apropierii 
Illyricului Oriental de Constantinopol.  

Interesant este şi modul cum a fost judecat un illyrian, din Dacia 
Mediteraneea, Bonosus din Sardica, tocmai la Mediolanum, trecând peste 
scaunele illyriene, mai ales peste cel de Thessalonic unde păstorea Anisius, 
căruia i se dăduseră însărcinări exprese (sollicitudo), de către papa Siricius, 
adevărate prerogative asupra Illyricului şi care ar fi trebuit să exercite de 
facto şi de jure rolul unui vicar apostolic.20  

La momentul de început rolul acestui vicariat era de fapt unul 
intermediar, între Vest şi Est, Roma şi Constantinopol sau Mediolanum. 
Însuşi Sf. Ambrosius de Mediolanum, încurcat în această problematică de 
jurisdicţie, a trimis către episcopul de Thessalonic o confirmare a celor 
tatonate la Mediolanum, dar în care disputa cu Syricius era exclusă. Cu toate 
că Syricius, în epistola sa, încearcă o redelegare a acestui proces către 
Anisius, cu obligaţia de a confirma judecata făcută de sinodul din Capua 
pentru episcopii învecinaţi (finitimi), totuşi, declaraţia este evidentă: „voi 
sunteţi aşadar cei care primiţi judecata, sentinţa aceasta aparţine 

                         
19 AMBROSIUS, Ep. Sanctum în P.L. 16, 950-953; THEODORET, Hist. Eccles. V, 7 (GCS 
19; 286) vorbeşte doar de invitaţia personală a lui Acholius la sinod din partea lui 
Theodosius. Grigorie de Nazianz însă a încercat, dar neştiind dinainte totul de cele discutate 
de cei doi împăraţi la Sirmium despre sinod, vede în această citaţie a egiptenilor şi 
macedonenilor ceva neaşteptat (GRIGORIE DE NAZIANZ, De seipso, 1798, P.G., 37, 
1155). 
20 J.R. PALANQUE, Ambroise, p.227 şi u.; H.Fr. CAMPENHAUSEN, Ambrosius von 
Mainland als Kirchenpolitiker, p. 138 şi u.; I. RĂMUREANU, Creştinismul în provinciile 
romane dunărene ale Illyricului la sfârşitul sec. IV, S.T., XVI, 1964, nr. 7-8, p. 408-450. 
De unde reiese influenţa pe care o avea Sf. Ambrozie în Illyricum încă de pe vreme când 
era judecător civil în aceste teritorii, autoritate pe care şi-a menţinut-o şi după numirea sa ca 
episcop de Mediolanum.La vremea aceea influenţa lui se întindea şi asupra Panonniei şi 
uneori, cum s-a întâmplat prin sinodul de la Capua unde a fost dezbătut cazul lui Bonosus, 
Alteori influenţa lui Ambrosius s-a întins şi asupra altor unor probleme care frământau 
Illyricul, ca în cazul protestelor împotriva hotărârilor sinodului de la Constantinopol din 
381 dar şi a celui de la Aquileea, el a luat hotărâri fără să se consulte cu papa Damasus 
cf. P.L.16, 950-963; Ep. 13, c. 3-6, a se vedea şi comentariile lui M. WOJITOWYTOCH, 
Papst und Papstum, Stuttgart, 1980, p. 164. 
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tuturor”.21 
Cu toată această încurcătură de atitudine, papa Siricius prezintă 

diplomatic situaţia, ca fiind o iniţiativă a lui Anysius de a trimite cazul lui 
Ambrosius, după ce acesta însuşi l-a supus judecăţii (post judicium vestrum 
misesset ad fratrem nostrum Ambrosium), iar această nouă judecată nu va fi 
cu nimic împotriva voinţei lui  (neque contram sententiam vestram).22 

O nouă judecată a episcopilor macedoneni, survenită după a lui 
Ambrosius, nu se bazează pe vreo dovadă, decât pe răspunsul pontifului 
italian, după ce primise lămuririle din partea illyrienilor cu privire la cazul 
lui Bonosus (accepi litteras vestras de Bonoso episcopo). Deducem că 
Siricius fusese informat prin epistolele sale de cele întâmplate în Illyricum 
cu privire la mişcarea eretică a lui Bonosus.23  

Se pune întrebarea de ce oare într-o aşa-zisă causa maior nu s-a 
întreprins nimic, când de fapt era o cauză a Romei după cum prescria 
Ordinarium roman. Era oare incompetenţă, frică sau scaunul de Sardica era 
mai aproape de Constantinopol? Ambrosius a fost înaintat pentru sacrificiu, 
pe linia întâi, deşi nu întru totul prin voinţa lui, aceştia, lăsând ca decizia 
finală să fie luată tot de sinodul macedonean.24 Din proces rezultă că 
Ambrosius s-a dovedit mai mult ca un sfătuitor, decât ca un element de 
autoritate, deşi, în cele din urmă, el a trimis sentinţa sa în cazul lui 
Bonosus.25 De subliniat opinia unor cercetători care afirmă că Anysius ar fi 
                         
21 SIRICIUS, Ep. 9, P.L., 13, col. 1176-1177: „Syricii papae ad Anysium Thessalonicensem 
aliosque illyrici episcpos” unde se stipulează şi autoritatea sinodului local: „vestrum est 
igitur qm hoc recipistis iudicium, sententiam fere de omnibus”. 
22 SIRICIUS, Ep. 9, 2, P.L., 13, col. 1 177, de unde rezidă şi autoritatea sinodului local 
chiar în faţa lui Ambrosius: vobis justitiae convenire, statueris, quibus hanc synodus 
dederat auctoritatem.  Vos enim totius ut scripsimus, synodi vice decernitis; nos quasi ex 
synodi auctoritate judicare non convenit”. 
23 S-a făcut afirmaţia că această epistolă (nr. 9) n-ar fi o epistolă pontificală. Pentru această 
dispută vezi CH. PIETRI, op. cit., p. 1080, nr. l. În Epistola 9, 2 p. 1177 se face afirmaţia 
următoare: „Nos quasi ex synodi auctoritate judicare non convenit”. Afirmaţia este în 
dezacord cu dreptul canonic roman, iar după sistemul adoptat la Sardica îi dădea papei 
dreptul de a interveni prin legaţii săi în aceste probleme. De la sinodul de la Sardica şi 
până acum, desigur, se întâmplaseră multe evenimente; în primul rând noi canoane ale 
Sinodului II Ecumenic ce mărgineau aceste intervenţii în sfera de influenţă a Noii Rome. 
Asupra deciziilor sinodale a se vedea şi AMBROSIUS, P.L., 16, Ep. 56, Epistola de 
causa Bonosi col. 1222-1224. 
24 P.L., 16, Ep. 56, col. 1223:  1. „Ut finitimi Bonoso alque ejus accusatoribus judices 
tribuerentur; el praecipue  Macedones, qui_cum_ episcopo  Thessalonicensi_de_ eius  
scriptis_ cognoscerent advertimus quod nobis judicandi forma concipere non posseţ...”, 
2. „Demnique_ judjcium vestrum misset ad fratrem…”. 
25 P.L., 16, Ep. 56, 7, col. 1224: „Legimus etiam et omnia percurimmus, vel de eo quod 
fratri nostro coepiscopo Basso in consortium regendae Ecclessiae datus est Senecio... unde 
vestrae normam expectamus senlenliae…”. 
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intervenit la Mediolanum, cerând lui Ambrosius, ci nu unui simplu diacon, 
aşa cum s-a afirmat (Siricus), un răspuns dogmatic bine documentat în 
această problemă spinoasă. El a obţinut binecunoscuta lucrare dogmatică De 
institutione virginis la care face referire şi Siricius în epistola adresată 
episcopului illyrian.26 Prin toată activitatea ierarhică, prin poziţia fermă, 
dogmatică, chiar şi în probleme politice vis-a-vis de autoritatea imperială, 
mai ales după 390, Ambrosius s-a impus în lumea occidentală şi bineînţeles 
în cea illyriană ca o mare personalitate, poziţie ce a atras participarea sa la 
diferite probleme majore ale timpului, moderând, direct sau indirect, diferite 
litigii religioase, chiar reuşind să pună într-o oarecare ambiguitate însăşi 
primatul scaunului roman într-un moment în care Constantinopolul, înainta 
tot mai mult, în plan jurisdicţional, către teritoriul Illyricului.27 

În timpul acesta, mai ales după moartea lui Anemius de Sirmium 
cetăţile episccopale se regrupau tot mai mult în jurul Thessalonicului, dar 
într-o confuzie eclesiastică şi administrativă ce lasă să se întrevadă noua 
orientare impusă prin complexitatea vieţii politice, administrative, culturale 
şi mai ales spirituale. Activitatea Sf. Ambrozius legată de Illyricum se va 
evidenţia mai ales în judecarea proceselor religioase illyriene, ariene şi 
semiariene la sinoadele locale de la Sirmium, Aquileea sau Mediolanum 
după ce mai înainte de a fi cleric judecase ca avocat civil cu aceeaşi 
măiestrie procesele civile din teritoriile dunărene. 

 
Abstract: St. Ambrose of Mediolanum and Eastern Issues 
It noted repeatedly, rightly, that the important role played by the various 
western bishop-centers in Roman policy of the expansion to the East or to 
the West.  

With Mediolanum, imperial and bishops residence, the Roman 
authority began to grow in both to the West and to the East, especially by 
the presence of a great ecclesiastical personality, Ambrosius, who, it seems, 
outrun at the time by his authority even the papal authority. He warned the 
world, both Christian and civil to the actual problems, penalizing not only 
the  religious authorities but also the political as the case of  the Emperor 
Theodosius, the Great. 

By Ambrose and also Anemius,  at Sirmium will begin a period of 
reassertion of orthodoxy in the Illyrian environments despite of all 
oppositions. 
                         
26 SIRICIUS, Ep. 9, 4, p. 177; V. NEUMAN, op. cit., p. 23, a făcut afirmaţia că Anysius ar 
fi intervenit însuşi la Ambrosius. 
27 CAMPENHAUSEN, op. cit., p. 120-122 crede că în problema cu Bonosus ar fi vorba 
de un compromis între Roma şi Mediolanum şi că epistola amintită (nr. 9) ar aparţine lui 
Siricius. 
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Introduction 
Saint John Chrysostom, the most important representative of the biblical 
exegetic school of Antioch, interpreted the Holy Scriptures in a clear, 
traditional and scientific manner, giving words a grammatical and historical 
reading and counteracting the extremism of Alexandrine allegorism by 
following the middle path of interpretation. Most part of his activity was 
carried on in Antioch, the metropolis of Eastern Christianity. It is there that 
we first encounter the term “Christian”, usually attributed to the followers of 
the Lord’s teachings. In Antioch, the Christian school came to be known at 
the end of the 3rd century, while fighting against the heresies of Gnosticism, 
Arianism and Apollinarianism and focusing more on the interpretation of 
the Holy Scriptures, that is, on biblical exegesis. When referring to the 
School of Antioch we have no intention to narrow down its meaning to a 
regular school with teachers and pupils, but we understand it as a gathering 
of orthodox hierarchs from Antioch who gave the Holy Scriptures a literary 
interpretation. These representatives belong to a real biblical school that 
created a new movement which was to influence the entire Church.2 

Saint John Chrysostom would often urge the Christians he addresses 
not to limit themselves to the explanations they receive during the short time 
they spend in the Church but to go home and take the copy of the Holy 
Scriptures every Christian household should possess, in order to re-read the 
text offered during the mess and remember the words uttered by the priest. 
This re-reading, which ought to become a habit, helps them keep in mind 
                         
*This study was presented at the International Symposium organised by the Faculty of 
Orthodox Theology of the University of Sibiu, as an homage to Saint John Chrysostom, and 
held in November 2007, and published in an extended version in the proceedings of the 
Symposium by Pr. Constantin Băjău, Reader, PhD at the Faculty of Orthodox Theology, 
University of Craiova. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Pr. MIHAIL BULACU, Şcoala exegetică biblică din Antiohia (The Biblical Exegetic 
School of Antioch), Bucharest, 1931, p. 10, 13, 16, 20. 
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and understand even the most difficult ideas. The remarkable shepherd of 
souls tried to convince everybody that, after receiving baptism, the Christian 
believers’ first and foremost duty is the study of the Holy Scriptures, whose 
reading and understanding are the most powerful means to save their souls. 
To those who invoke their numerous occupations and various chores as an 
excuse for their lack of biblical knowledge, he argues that they are much too 
preoccupied with transient worries and pay too little attention to really 
important and eternal matters. Lack of time cannot be an excuse, nor can the 
lack of a copy of the Holy Scriptures in one’s house. Finally, not even the 
difficulty of the text can be a real impediment.3 All these excuses are also 
used by modern people, by the Christian believers of today. The reprimand 
formulated by Saint John Chrysostom may find today a larger audience. Not 
knowing the Holy Scriptures results in the multiplication of heresies and in 
the loss of redemption, as a consequence of a sinful life.4 

The Great Hierarch does not identify knowing the Scriptures with a 
simple reading, separated from the Church and with the different meanings 
anybody can derive, but highlights the knowledge that only the Church can 
offer, as the only authority entitled to work in this direction. His opinion that 
every Christian believer should read and listen to the Scriptures and that any 
interpretation of the Scriptures should not be detached from the Church, 
from its hierarchy and from the priest preaching in the pulpit, preserves its 
actuality. It is here that we find the right path to the truth and the tradition.5  

In Chrysostomic exegesis, the Scriptural words are not taken 
separately from other information the author acknowledges (the time when 
texts were written, the author, the preceding and the following texts). The 
causes, places, persons and all the rest are essential to the interpretation. 
Life and customs, the geography of the Holy Land, the contextual factors 
are indispensable knowledge and a proof of the Holy Father’s realist 
approach. He considers his work a serious study based on solid knowledge 
and competence.6 

                         
3 IBIDEM, p. 27-28. 
4 Heresy is seen as an abusive use of the Scriptures, of the words and ideas they contain, 
and as a deviation from the truth. The moderation that characterises the works written by 
the Holy Father corrected these errors. 
5 The Chrysostomic interpretation always goes along with tradition. The words of St. Paul, 
the Apostle, in his Epistle to the Corinthians are often repeated: “Now I praise you, 
brethren, that you remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them 
to you” (I Corinthians 11, 12). The actuality of Chrysostomic exegesis, in the spirit of the 
School of Antioch, also comes from the fact that he appreciated tradition, as well as the 
written word of the Holy Scriptures. 
6 Pr. MIHAIL BULACU, op. cit., p. 38.  



55 
 

Chrysostomic exegesis is characterised by measure and discipline. 
That is why the patristic arguments contained in the Holy Father’s work can 
be used in all confidence with regard to their orthodoxy. In his Homilies he 
urges Christians to open the Holy Scriptures every Sunday, early in the 
morning, to read the Pericope of the day, to study it attentively and only 
afterwards to listen to the priest’s sermon. In this way, the priest’s task will 
be easier to accomplish when his listeners are already familiarised with the 
topic of his sermon.7 The principle of the School of Antioch aims at 
popularising biblical interpretation, as well as maintaining a permanent 
connection to the priest in the pulpit. 

St. John Chrysostom, like the Cappadocian Fathers, acknowledged 
the inspiration of the Holy Scriptures in its entirety, without extending it to 
phrases, words and letters, referring to the direct action of the Holy Spirit on 
the writers of the Bible. The school of Antioch provided the interpretation, 
first looking for the literal-historical-grammatical sense and afterwards, if 
existent, for the allegorical-typological meaning. This method also 
influenced the Cappadocian Fathers. The interpreted texts were given the 
appropriate meaning and the arbitrary was eliminated. The Great Hierarch 
wanted to get to the right idea or significance starting from the very 
meaning of the words and not from symbols. He started from the biblical 
verses and used his vast knowledge of philology, geography and archeology. 
He held it to be the exegete’s duty to interpret allegories, wherever he might 
find them, without overusing the method as the Alexandrines did. The 
meaning defined as allegorical, spiritual, typological or mystical is therefore 
not excluded.8 The Holy Father draws attention to the fact that certain 
passages in the Scriptures have to be both literarily and typologically 
interpreted. For instance, Abraham’s sacrificing Isaac is both a historical 
event in the Old Testament that has to be interpreted in a literary-historical 
manner, and a prefigurement of the Saviour’s sacrifice on the cross, in a 
typological-allegorical reading.9 

                         
7 ST. JOHN CHRYSOSTOM, Homilies on the Gospel of John, Homily 11, P.G. (P.G. – J. P. 
MIGNE collection, Greek Patrology, abbreviated form followed by the number of the 
volume, of the column) 59, col. 77. 
8 This type represents the historic reality, with a correspondent anti-type that is the 
representation of a particular model in the New Testament. The historical layer of the type 
finds a later realisation. Interpreting Saint Paul’s First Epistle to the Corinthians, St. John 
Chrysostom sees the Jews’ crossing of the Red Sea as a type of Christian baptism – 
Homilies on the First Epistle to the Corinthians, P.G. 61, col. 247. The relationship type-
antitype is defined as the figure-reality relation, with no opposition between the two 
elements. 
9 IDEM, Homilies to the Psalms, P.G. 65, col. 209. 
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St. John Chrysostom’s preoccupations directed towards the 
interpretation of the Holy Scriptures are gathered in a vast body of work, 
both impressive and up to date. It is the expression of a constant endeavour 
meant to urge the Christians to study and understand the Word of God. We 
do not possess the entire Chrysostomic work as not all his works reached us. 
The texts gathered in the J. -P. Migne, which are in fact the object of this 
study,10 are the following: Homilies on Romans (32 homilies in P. G. 60, 
col. 391-682); Homilies on First Corinthians (44 homilies in P. G. 61, col. 
11-382); Homilies on Second Corinthians (30 homilies in P. G. 61, col. 
381-610); Homilies on Ephesians (24 homilies in P. G. 62, col. 9-176); 
Homilies on Philippians (15 homilies in P. G. 62, col. 177-298); Homilies 
on Colossians (12 homilies in P. G. 62, col. 299-392); Homilies on First 
Thessalonians (11 homilies in P. G. 62, col. 391-468); Homilies on Second 
Thessalonians (5 homilies in P. G. 62, col. 467-500); Homilies on First 
Timothy (18 homilies in P. G. 62, col. 501-600); Homilies on Second 
Timothy (10 homilies in P. G. 62, col. 599-662); Homilies on Titus (6 
homilies in P. G. 62, col. 663-700); Homilies on Philemon (3 homilies in 
P. G. 62, col. 701-720); Homilies on the Epistle to the Hebrews (34 homilies 
in P. G. 63, col. 13-236). 

The role of the Holy Scriptures in education. Saint John 
Chrysostom’s teachings are based on the interpretation and understanding of 
the Holy Scriptures, and on the application of its principles in Christian 

                         
10 The present study makes use of the following translations into Romanians of the 
Chrysostomic Homilies on the Pauline Epistles: Omilii la Romani, trans. Arhim. 
Theodosie Atanasiu, Bucharest, 1906, republished trans. Cezar Păvălaşcu and 
Cristian Untea, Bucharest: Christiana, 2005; Comentariile sau Explicarea Epistolei I 
către Corinteni, trans. Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucharest, 1908, republished 
trans. Constantin Făgeţan, Alexandria, Ed. Ortodoxă, 2005; Omilii la II Corinteni, 
trans. Teodosie Ploieşteanul, Bucharest, 1910; Comentariile sau Explicarea Epistolei 
către Galateni, trans. Arhim. Teodosie Atanasiu, Iaşi 1901; Comentariile sau 
Explicarea Epistolei către Efeseni, trans. Arhim. Teodosie Athanasiu, Iaşi 1902; 
Comentariile sau explicarea Epistolei către Filipeni, trans. Arhim. Theodosie 
Athanasiu, Bucharest; Comentariile sau Explicarea Epistolei către Coloseni, trans. 
Arhim. Teodosie Atanasiu, Bucharest, 1905; Comentariile sau Explicarea Epistolei I 
către Tesaloniceni, trans. Arhim. Teodosie Atanasiu, Bucharest, 1905; Comentariile 
sau Explicarea Epistolei II către Tesaloniceni, trans. Arhim. Teodosie Atanasiu, 
Bucharest, 1905; Comentariul sau Explicarea Epistolei I către Timotei, trans. Ep. 
Teodosie Ploieşteanul, Bucharest, 1911; Comentariile sau Explicarea Epistolei a II-a 
către Timotei, trans. Ep. Teodosie Ploieşteanul, Bucharest, 1911; Comentariile sau 
Explicarea Epistolei către Tit, trans. Ep. Teodosie Ploieşteanul, Bucharest, 1911; 
Comentariile sau Explicarea Epistolei către Filimon, trans. Ep. Teodosie 
Ploieşteanul, Bucharest, 1911; Comentariu la Evrei, trans. Ep. Teodosie Athanasiu, 
Bucharest, 1923. 
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believers’ life. In the Holy Scriptures he discovered the profoundness of the 
revealed word, preached in the Church during divine service. We could say 
that St. John Chrysostom’s homilies become the main means of achieving 
his duty as a shepherd of souls. When interpreting the books of the New 
Testament, the Holy Father proves the incontestable worth of his works and 
the wonderful fruit of this “divine orchard”. In his sermons we can discover 
the “true feeling of untainted joy” that he imparts to all his listeners. This 
feeling lingers in the believers’ hearts long after they leave the church, while 
reading the Scriptures at home. The author sees the reading of the Scriptures 
as a powerful means to save one’s soul.11 

All Christians, even the poorest ones, are advised to make sure they 
have a copy of the Scriptures in their house. Of course, not all Christians can 
understand some of the most difficult texts. Interpretation is allowed in the 
Church only, made by the Church hierarchs, the only persons entitled to do 
it. The Church Father himself offers Christian believers valuable counsel in 
their endeavour to read the Scripture, reasserting its right to provide 
guidance in people’s life.12 The author acknowledges the believer’s right to 
read the Scripture on his own, but reminds us, at the same time, of our duty 
to stay close to Church hierarchs, best entitled to offer and interpret this 
priceless treasure which is God’s word.13 

Saint John Chrysostom is very strict when addressing those who 
offer various excuses to justify their lack of interest in reading the Scripture. 
Some of these believers blame their daily chores, some others, their 
children. He warns everybody that “this is the cause of all evils, the not 
knowing the Scriptures” that brings suffering and sin. Reading the Scriptures 
is everybody’s duty, not only the monks’, but it is the duty of even those 
who have a family. For Noah, for example, family was not an impediment in 
his virtuous destiny.14 Reading the Scripture requires a clear mind that does 

                         
11 Pr. MIHAIL BULACU, Op. cit., p. 26-27.  
12 Pr. TEODOR BABA, Opera exegetică a Sfântului Ioan Gură de Aur (The Exegetic Work 
of Saint John Chrysostom), in Mitropolia Banatului, XXXVIII, no. 4/1988, p. 33-34. 
13 Arhim. VENIAMIN MICLE, Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile 
Sfântului Ioan Gură de Aur (Reading and Interpreting the Holy Scripture according to 
Saint John Chrysostom’s Homilies), in “Ortodoxia”, XXXII, no. 2/1980, p. 275 
14 On Romans, Homily 1, P. G. 60, col. 391. Reading the Scriptures is a “sweet endeavour” 
and “more pleasurable than Heaven itself”. If the flowers in a garden delight the eye but are 
quick to fade, reading the Scripture strengthens the mind, cleanses the consciousness and 
inculcates virtue in one’s soul. If we find flowers in a garden, in the Scriptures we find “the 
virtues of the righteous”. The Church Father calls the Holy Scripture a “chest of medicines” 
bringing comfort for any possible suffering. The Scripture makes the Christian reluctant to 
commit sin and gives him the power to lead a holy life – On Colossians, Homily 9, P.G. 62, 
col. 361. 
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not superficially browse the pages and is able to discover their immense 
treasure of wisdom. Repeatedly reading the more difficult fragments 
facilitates understanding and so do the help of the divine spirit and the 
counsel of the learned people. 

Means of educating the Christians. All Saint John Chrysostom’s 
homilies on the Apostle’s epistles prove his permanent care and constant 
preoccupation for the education of the Christian believers and for the benefit 
of their souls, for their improvement, enlightenment and redemption. We see 
the Great Hierarch trying to guide his listeners’ souls towards God, 
constantly assisted by his divine calling and by an intellectual formation on 
a par with the noble task he was trying to accomplish. We see him embrace 
with a fatherly care each and every Christian soul and strive for its 
improvement. In Chrysostom’s work we find precious information on 
Christian pedagogy including principles, means and strategies of education 
which still preserve their actuality and efficiency for the Christian teachers 
of today.15 

The first means of education, extensively used, is the example, 
recommended to Christians of all ages and of all intellectual backgrounds. 
Jesus Christ, our Saviour, offered examples coming from everyday life, 
familiar to his listeners. The Great Hierarch dwells at length on the 
examples offered in the Old Testament: Noah, Moses16 or the Apostles, 
especially St. Paul, the Apostle. They were the ones who “preserved the 
authentic icon of the entire Christianity in all its purity”, by leading a pure 
life, being a genuine living law and offering their contemporaries the 
example of their deeds, as an illustration of the principles contained in the 
Holy Scriptures. The Christian teacher, more than anybody else, has the 
duty to be an example for his disciples.17  

The educational strategies used by the Holy Father are a proof of his 
insistence and firmness. His remarkable, clear mind helped him choose the 
“right moment” of victory when the listeners were attentive to the advice 
                         
15 For the importance of understanding the concept of Christian pedagogy see Pr. MIHAIL 
BULACU, Pedagogie creştină ortodoxă (Orthodox Christian Pedagogy), Bucharest, 1935, 
p. 411 and the following pages. 
16 On Colossians, Homily 4, P.G. 62, col. 329-330. If we look closely into the Holy 
Scriptures we will find “thousands icons of virtuous life”. We encounter virtuous people 
even among the rich, like Abraham, or among the poor, like Elijah. Other well known 
examples are Job, St. John the Baptist, righteous Lazarus or Cornelius, the Roman 
Centurion. 
17 “For mere verbal philosophy is easy even for the disciple: but there is need of that 
teaching and leading which comes of deeds and of conduct. For this both makes the teacher 
to be reverenced, and prepares the disciple to yield obedience” – On Philippians, Homily 
13, P.G. 62, col. 273. 



59 
 

they were given for the awakening of their consciousness. The Holy Father 
knew that “a soul cannot but feel ashamed and cast its eyes because of so 
many ills”, having the feeling of shame implanted deep inside by God 
Himself. This feeling facilitates the Christian teacher’s work to a great 
extent.18 Insistence comes together with patience, which the Church Father 
compares to clear water poured on a wound by doctors. Firmness also 
entails the decisiveness that makes us run away from any sin, no matter how 
insignificant it might appear, as one little sin may lead to greater ones. 
Another means of education used in Chrysostomic homilies is reprimand, 
coming from the teacher or from the shepherd of souls.19 Reprimand 
becomes even more severe when the Father of the Church speaks to those 
who ignored his advice and felt boredom at his words. 

The Church Father also uses fear as an educational strategy, 
especially the fear of eternal punishment and of hell. Christ Himself 
threatens us with the image of hell so that we should stay away of it and 
conquer the “kingdom of heaven”. It is better to suffer the severity of our 
teacher’s words than the eternal flames of hell.20 One last educational means 
we would like to refer to is gradual teaching. Saint John Chrysostom tells 
everything in a natural, gradual order so that his listeners should derive an 
“obviously useful pastoral moral”. We gradually come to vanquish sins, 
starting with the embrace of good deeds. The idea of gradual teaching can 
be seen, for instance, in the therapy against the love of money, which starts 
with the understanding of the “vanity of all human and mundane things”. 
Wealth is compared to a runaway servant who deserts its master, shows its 
ingratitude and brings thousands of evils.21              

Christian virtues in the Homilies on the Epistle to the Romans. 
While extensively interpreting St. Paul’s Epistle to the Romans, St. John 
Chrysostom approaches a wide variety of topics that aims at achieving the 
ideal of Christian perfection by everybody, through a virtuous life. 

The Holy Father shows the part played by the Holy Scripture in all 
Christian believers’ lives. For instance, the Christian who falls into 

                         
18 IBIDEM, Homily 5, P.G. 62, col. 210.  
19 On Hebrews, Homily 29, P.G. 63, col. 205. When disciples are scolded by their masters, 
they should take this as coming from parents who take care of their souls. “Let us then 
endure the rebuke, and earnestly endeavor not to sin; and if we should sin let us bear the 
rebuke” – Homily 4, P.G. 63, col. 45-46. 
20 On Philippians, Homily 7, P.G. 62, col. 227-228; the young should know the evils 
stemming from the habit of sin and adults should feel “the fear of God, the remembrance of 
hell, the desire of the kingdom of heaven” – On Second Corinthians, Homily 7, P.G. 61, 
col. 452. 
21 On First Corinthians, Homily 11, P.G. 61, col. 94-95. 
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temptation will find comfort and alleviation in the reading of the Psalms, 
full of “thousand good deeds”. The sinner will find “thousand debts”. The 
poor find consolation and the righteous, safety.22  

Of all virtues, the author focuses primarily on the virtue of Christian 
love and its endless strength. Nothing can vanquish it, as it is “above 
everything else”.23 Love is a natural thing, inherent in our nature, as 
established by God’s act of creation. God planted it in our souls and our 
souls accordingly command us to love Him more than anything else, even if 
He does not need our love, and we are the sole beneficiaries of the fruit of 
our virtues.24 The most efficient form of love is love for our neighbours. By 
loving them we prove in fact we love God Himself.25 Love for strangers is 
another manifestation of this virtue, following the example given by Lot or 
Abraham in the Old Testament. Endowed with a practical nature, Saint John 
Chrysostom urges his listeners to give shelter to the strangers coming to 
their house.26 Finally, Christian love is proven especially through good 
deeds and charity, performed according to the possibilities of the person 
who offers his/her help.27 

The virtue of faith is a solid, protective wall and “the mother of all 
good things”. We are given the example of the righteous Abraham and we 
are urged to follow him in his faith.28 Humility is also a major virtue in 
Christian life, as firm as adamant, even firmer than adamant as it protects 
man against the machinations of the devil. “Humility strengthens and 
empowers man in any circumstances of life”.29 

Of all virtues, Christian charity is largely described together with its 
blessings both for the one who offers and for the one who receives. “The 
                         
22 On Romans, Homily 28, P.G. 60, col. 652. Not knowing the Scriptures is the source of 
many evils. “As those devoid of light could not walk by themselves, the ones who do not 
look at the rays of the Holy Scripture … walk in the deepest darkness” – Homily 1, P.G. 60, 
col. 391. 
23 IBIDEM, Homily 9, P.G. 60, col. 474; Saint Paul, the Apostle, who performed greater 
deeds than all other people, offered the Christians such an example of love – IBIDEM, 
Homily 15, P.G. 60, col. 546-547. 
24 IBIDEM, Homily 10, P.G. 60, col. 482; IBIDEM, Homily 5, P.G. 60, col. 432. 
25 IBIDEM, Homily 23, P.G. 60, col. 619-621. 
26 IBIDEM, Homily 21, P.G. 60, col. 606-607; IBIDEM, Homily 30, P.G. 60, col. 667. The 
most difficult form of love to achieve is the love for one’s enemies. The Christian believer 
who loves his enemy resembles God, the One who makes the sun rise for the good as well 
as for the bad – IBIDEM, Homily 10, P.G. 60, col. 482; IBIDEM, Homily 22, P.G. 60, 
col. 613; IBIDEM, Homily 27, P.G. 60, col. 647. 
27 “But much and little is not measured by the quantity of things given, but by the amount 
of the givers' means” – IBIDEM, Homily 19, P.G. 60, col. 594. 
28 IBIDEM, Homily 2, P.G. 60, col. 410. 
29 IBIDEM, Homily 20, P.G. 60, col. 602. 
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preacher of charity” considers that it represents all Christian believers’ duty. 
God Himself wants every one of us to be continuously generous and to wear 
the garment with which this virtue adorns us. Charity brings forgiveness for 
our sins, a type of forgiveness only God can bestow, to the extent to which 
we are merciful to our neighbour. The consciousness of our own sinful 
nature makes us less inclined to severely judge our neighbours’ acts. More 
than any other human virtues, charity acts upon the charitable person 
him/herself, through its very outcomes. We will never be able to show as 
much love for people as we actually need and receive from God.30 

Charity should not be directed to a particular category of people and 
should be equally bestowed to the dispossessed, the hungry, the sick or to 
those in prison, even to our debtors by forgiving their debts. These acts of 
mercy can be performed by offering money, good words or even by 
advising our relatives to work. As regarding the proper time for charity, this 
is, of course, our entire life. Many people refused to give alms arguing that 
they had children and had to bequeath them all their possessions. They were 
wrong, choosing to trust something so unreliable, instead of making God the 
“joint-heir and guardian” of their wealth. The truly wise parents leave their 
children something much more valuable: virtue.31 The entire Chrysostomic 
homiletic work exhorts people to regain their noble human nature. 

In the Homilies on the Epistle to the Romans, Saint John 
Chrysostom often urges us to run away from any kind of sin, because this is 
in our power. It is not sin that comes to us, but we that desert to it. The devil 
cannot force us to sin as we have mighty weapons against it: the shield of 
faith, the helmet of salvation and the sword of the spirit, getting our strength 
from our endless prayers that send the devil for ever bruised under our 
feet.32 A determined attitude helps the Christian protect himself from the 
evil and flee from sin, even from the smallest ones that can eventually lead 
to greater ones. “For he who gets into a way of saying at every sin, This 
matters nothing! will little by little ruin himself entirely”. Hesitation, lack of 
decisiveness in front of evil, opens the gates of the soul to the devil and this 
                         
30 IBIDEM, Homily 14, P.G. 60, col. 536. Almsgiving first of all implies fulfilling our 
neighbour’s basic existential needs, unconditionally and without probing into the causes 
that led him to ask for help. To the one who could not understand that his duty was to be 
charitable and not judgmental, the Church Father sternly replies: “Do you not shudder, 
man, and blush to call him an impostor for bread? […] Now if it was gold and silver that he 
asked of you, then there would be some reason in your suspicions. But if it is necessary 
food that he comes to you for, why showing yourself wise so unseasonably?” – IBIDEM, 
Homily 14, P.G. 60, col. 535. 
31 IBIDEM, Homily 18, P. G. 60, col. 581; IBIDEM, Homily 7, P.G. 60, col. 452-453; 
IBIDEM, Homily 18, P.G. 60, col. 582. 
32 IBIDEM, Homily 8, P.G. 60, col. 463. 
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one might destroy the walls of our fortress. That is why the Christian has to 
behave like a doctor who treats diseases in their initial stages. For, “fights 
are easier in the preliminaries”.33 The state of sinfulness is a disease that 
man has to cure as fast as possible in order to get well and regain the 
freedom sin has taken away from him. Liberation from sins requires good 
deeds and it also requires that we should shun sin and pleasures. Pleasures 
are the main cause of perils and innumerable troubles.34 

There is severe criticism of bodily sins in the Chrysostomic 
Homilies on the Epistle to the Romans. First, St. John Chrysostom opposes 
the virtue of the love for people to the sin of envy.35 Another sin is speaking 
ill of your neighbours, an obvious proof of one’s lack of love for people, 
especially when this sin is committed on getting out of the church, after the 
service. He who speaks ill of a Christian will not be exempt from 
judgment.36 As to the sin of covetousness, the love of money, St. John 
Chrysostom’s considerations preserve their actuality. For example, the 
drunkenness that comes of wine can push the drunken man to self-destruction 
whereas the intoxication that comes of the love of money damages many 
souls and may even lead to wars. For the lover of money and for the 
covetous man there is no such thing as friends or enemies as everything 
boils down to money.37 

The sin of vainglory or vanity, that can send man straight to hell, 
transforms the person who commits this sin into everybody’s slave, into one 
that despises his soul, neglects his virtue and sacrifices his own salvation. 
This engenders envy, recklessness and covetousness. The author, however, 
an unparalleled shepherd, is optimistic when suggesting the therapy for the 
diseases of the soul. He asks us to start from the awareness of our sins and 
to thank God.38 As for abortion, in its diverse forms, the author considers it 
murder, a criminal act, since “it means not only to kill the unborn child but 
also to refuse it the right to get born”, abusing the gift of God and treating it 
as a curse39 instead of a blessing. 
                         
33 IBIDEM, Homily 12, P.G. 60, col. 505. 
34 IBIDEM, Homily  9, P.G. 60, col. 472; IBIDEM, Homily 13, P. G. 60, col. 520. Living in 
this state of sinfulness man lets passions incessantly work upon his soul. Since these lusts 
engender again others more keen, and you will never find satisfaction – IBIDEM, Homily 
24, P.G. 60, col. 628. 
35 Lack of envy can be best noticed when the Christian rejoices for his fellows’ successes – 
IBIDEM, Homily 7, P.G. 60, col. 447. 
36 IBIDEM, Homily 8, P.G. 60, col. 465-466. “For if we associate with each other on such 
terms, we shall soon all of us become healthful” – IBIDEM, Homily 8, P.G. 60, col. 466. 
37 IBIDEM, Homily 13, P.G. 60, col. 521-522. 
38 IBIDEM, Homily 17, P.G. 60, col. 569-570. 
39 IBIDEM, Homily 24, P.G. 60, col. 626. 
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The Holy Father makes Christians face the possibility of choosing 
the right path. He asks them to avoid covetousness, in any form it might 
appear: covetousness in money, in clothes, in food or in any other evil 
desire, if they do not want to be punished.40 The really good thing the 
Christian may pursue is the holiness of his life, in God’s grace and in peace. 
It is a good thing that does not end with the end of this life, as it brings “the 
gift of adoption, and keeps an exact watch upon his holiness”. Our 
contentment and joy is not related to the greatness of power, to wealth or to 
authority, to the strength of the body, to the luxury of garments, but to our 
“spiritual success”.41 

Preaching God’s word in the Homilies on the First Epistle to the 
Corinthians.42 The Great Hierarch considered the task of interpreting the 
Holy Scripture an important aspect of serving God and one’s fellow men 
and a duty every Christian has to accomplish. Beyond the necessity of our 
continuous effort and our getting the right knowledge, we are all asked to 
preach the Word of God.43  

In his Homilies on First Corinthians, the Holy Father draws attention 
to the moral decay of the pagan society of the day and to the distance that 
separates non-Christians from salvation. However, our attitude should not 
be one of rejection, but of compassion, even of love for our fellow men, and 
in this way we work for their salvation as well as for ours. Pagans did not 
understand the significance of the Holy Cross, seeing it as “madness”. But 
Christians sees it as wisdom and strength.44  

Christian wisdom, different from pagan wisdom,45 is truly useful in 
the effort of preaching the Word of God and it does not come from man’s 
inquiring mind, being also accessible to the unlearned. It is supported by 
faith which contributes to the knowledge of godly things. The Apostles 

                         
40 IBIDEM, Homily 6, P.G. 60, col. 441. The dress of woman is not that put about the body, 
but that which decorates the soul, which is never put off, which does not lie in a chest, but 
is laid up in the heavens – IBIDEM, Homily 30, P. G. 60, col. 665-668. 
41 IBIDEM, Homily 1, P.G. 60, col. 400. 
42 Saint John Chrysostom preached these sermons in Antioch, but the last ones were written 
during his activity in Constantinople – Pr. TEODOR BABA, Opera exegetică a Sfântului 
Gură de Aur (The Exegetic Work of saint John Chrysostom), in “Mitropolia Banatului”, 
XXXVIII, no. 4/1988, p. 31.    
43 Pr. prof. IOAN RĂMUREANU, Preotul slujitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor, după 
Sfinţii Trei Ierarhi (The Priest, Servant of God and of the People, According to the Three 
Holy Hierarchs), in “B.O.R.”, LXXXVIII, no. 1-2/1970, p. 99. 
44 ST. JOHN CHRYSOSTOM, On First Corinthians, Homily IV, P.G. 61, col. 30. 
45 God revealed His redeeming truths to simple people, usually treated as less important, 
thus proving His power for “the weak things of the world He chose that He might put to 
shame the strong” – IBIDEM, Homily V, P.G. 61, col. 40-41.    
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themselves were simple people, fishermen, but the wise dogmas they 
received spoke of the power of God’s wisdom.46 

More than the pagan philosophers, the Apostles received the help of 
the divine grace that gave them the power to travel across the world, to 
change it by bringing it the light of God’s word and calling it to salvation. 
Their preaching was centred on Christ, the Resurrected, whom they had so 
well known.47 

The virtue of Christian life has always been an incentive for all the 
other people to change, by following this example. A life led according to 
the evangelical principles has a greater power of persuasion than words. The 
author speaks about the “proof which comes from deeds” and confirms the 
words, and about the power of persuasion of any untainted Christian life that 
is worthy and beyond suspicion.48 

Preaching the word of God requires unrelenting effort and untiring 
persistence. Today’s failure can change into tomorrow’s success. Not even 
the Apostles, with their unparalleled zeal and with all the divine mighty 
grace working on their souls, could convince all the people they addressed. 
The “wages”, the reward the worker in the “field of words” deserves, stay 
undiminished as they reflect the accomplishment of the required duty rather 
than its fruits which, in any case, do not depend solely on his effort. The 
Apostles preached the Gospel to all people alike, to the many and to the few, 
to the powerful of the day and to the “weak” and their teaching was 
successfully received as they were helped by the power of Him whom they 
preached. They despised the things present and showed people virtue, 
without waiting for any kind of reward for their work.49 

Christian perfection in the Homilies on the Second Epistle to the 
Corinthians.50 In all these homilies there is a development of the teachings 
on virtues, with a special focus on the love of God and love of people, on 
faith and prayer, on repentance and charity. Virtues are presented in their 

                         
46 IBIDEM, Homily IV, P.G. 61, col. 33; IBIDEM, Homily V, P. G. 61, col. 39.  
47 IBIDEM, Homily V, P.G. 61, col. 43-44. St. John Chrysostom highlights the 
importance of the divine grace in the work of every Christian’s salvation – IBIDEM, 
Homily V, P.G. 61, col. 42. 
48 IBIDEM, Homily III, P.G. 61, col. 28; IBIDEM, Homily VI, P.G. 61, col. 53. The 
Christian spirit of sacrifice could be seen especially during the time of persecutions, when 
the martyrs suffered “of their will”, showing their courage and endurance stronger than 
adamant, thus convincing many people to embrace the faith in Christ – IBID., Homily IV, 
P.G. 61, col. 35. 
49 IBIDEM, Homily III, P.G. 61, col. 30; IBIDEM, Homily VI, P.G. 61, col. 50-51. 
50 Saint John Chrysostom delivered these homilies in Antioch, while he was a priest, and in 
Constantinople, as an archbishop – PANAGIOTOU HRISTOU, Greek Patrology, IV, 
Thessaloniki 1989, p. 225 (in Greek). 
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practical, redeeming aspect. They make the people who practice them 
“brighter than the sun” whereas sin “plunges” them in the pit of 
wickedness.51 

Saint John Chrysostom praises God’s love for the humankind. God 
loved people most of all, bringing peace and conciliation and asking them to 
share the same love for Him. The love of God, the Almighty, protects us 
from the wickedness of the devil which can no longer harm us. It is a type of 
love that goes beyond words and is proven by deeds. Our example is Christ 
Himself who showed us His love mostly through his deeds. That is why the 
Church Father urges his listeners to show the same sincere love as the 
redeeming commandments require.52 Christians’ love for their neighbour is 
seen as a universally compulsory commandment. For if we felt love only for 
those who share our feeling we would not be much better than the publicans 
and the “wild beasts”. Moreover, lack of love is identified with sin.53 
Connected to love, the virtue of faith is another fundamental component of 
Christian life, bringing eternal, imperishable joys together with the 
remittance of sins.54 

Many of the Chrysostomic homilies contain beautiful prayers. The 
urge to pray is generally present in any sermon, and so is the idea that prayer 
is a proof of our love of God. A particular place should be given to the 
prayer that thanks God for all His benefactions, thus invoking His kindness 
and asking Him for even greater help. The Christian believer has the duty to 
convince his fellow men to continuously thank God, in their turn, following 
the example of Saint Paul, the Apostle. Public prayer has its place in the life 
of all members of the Church. Saint John Chrysostom advises his listeners 
to get together and pray “ones for the others”. Thus the inner peace that 
should fall upon the Christian believer while praying should be an extension 
of the peace between him and his fellow men.55 

Of all Christian virtues analysed in these homilies the author chooses 
and largely dwells on charity. Its importance resides in the fact that he 
considers it one of God’s gifts that make people resemble Him. The first 
condition of charity is the giver’s good-will and his conviction that the act 
of helping people does not represent a loss but a benefaction. The second 
condition of real charity is not to judge the beneficiary of our almsgiving but 
to always have “our hands full”, ready to offer something. Another 
condition is that the alms giver be aware that by helping others he brings his 
                         
51 SAINT JOHN CHRYSOSTOM, On Second Corinthians, Homily 28, P.G. 1, col. 592. 
52 IBIDEM, Homily 30, P.G. 61, col. 608. 
53 IBIDEM, Homily 27, P.G. 61, col. 586-587. 
54 “For God is worthier of faith than all men” – IBIDEM, Homily 9, P.G. 61, col. 462. 
55 IBIDEM, Homily 2, P.G. 61, col. 398-399. 



66 
 

good offer to God Himself, Who receives it under the guise of the poor we 
so generously helped.56 For the one who offers them, the alms given to the 
people should become an incentive to a more moderate life. Moreover, 
almsgiving should match that giver’s possibilities, his/her wealth, and 
should not come from the desire to gain vainglory but from the aspiration to 
become coworkers with Christ for our salvation. In the end, almsgiving is 
not to be transformed into dissipation, a waste of charity upon idlers and 
flatterers.57 

Almsgiving is not effective without repentance and fasting, two 
permanent realities in every Christian believer’s life. Humility is another 
virtue that characterises the true believer in Christ. Such a person will cry 
for the sin committed against him, asking God’s forgiveness for that 
sinner.58 As for longsuffering, this is yet another quality of a powerful soul, 
a martyr in his own way. There is also martyrdom without bloodshed. The 
best example is the righteous Job, who suffered greater hardship than any 
other man could endure, nobly resisting any trials.59 

Brief remarks on the Chrysostomic Commentary on the Epistle 
to the Galatians. In this short work, St. John Chrysostom advises us not to 
judge our fellow men and remember that “none is righteous”. We should not 
be harsh assessors of the offenses of others, but should bear their failings, 
that our own may in turn be borne by others. As, when building a house all 
the stones are different, so too are the members of the body of the Church. 
Each member of the Church holds his position, as do the members of the 
human body, and everybody bears with the other. The Holy Father criticises 
the sin of taking one’s life, but requires from us that we should not judge 
those who committed it, that we should not condemn them, even if God will 

                         
56 “For he that shows mercy on another ought to feel joyful, not peevish”, for his gift will be 
multiplied in heaven – IBIDEM, Homily 16, P.G. 61, col. 516. The Church Father teaches us: 
“When then you see a poor believer, think that you behold an altar… not only insult him not, but 
even reverence him... For so shall you yourself be able both to have God propitious to you, and 
to obtain the promised good things… For nothing does so sustain and kindle the fire of the 
Spirit, as this oil of mercy, largely poured out” – IBIDEM, Homily 20, P.G. 61, col. 539-540. 
57 IBIDEM, Homily 19, P.G. 61, col. 534; IBIDEM, Homily 13, P.G. 61, col. 495. 
Solidarity with other people is a quality of the true Christian believer who has the duty to 
seek for “the love and friendship of his neighbour”, and to offer his help to the others. This 
solidarity with his fellow men can best be seen in times of hardship, in the predicaments 
everybody has to overcome. The rich and the powerful, mostly, have the obligation to show 
their mercy and good will, so as to be worthy, in their turn, of God’s mercy and good will – 
IBIDEM, Homily 17, P.G. 61, col. 520-522. 
58 IBIDEM, Homily 4, P.G. 61, col. 426. 
59 IBIDEM, Homily 1, P.G. 61, col. 389-391; IBIDEM, Homily 1, P.G. 61, col. 389-391. 
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inflict upon some of them the same punishment as for murderers. For “if 
killing other is a bad thing, killing oneself is so much worse”.60 

Elements of Christian pedagogy can also be found in this 
Commentary. It is our duty to offer people good education. Disciples should 
listen to their teachers even if they do not find this a pleasant thing. 
Christians are generally urged not to judge their fellow men, especially their 
teachers. Finally, the Law of the Old Testament was a pedagogue in itself 
but then, the holy grace came down upon Christians to change the order of 
things. And as the good coachman does not need the whip to urge his horse 
on, so it is with the human spirit that does no longer need the old law, once 
it starts working on its virtues. The Law, St. John Chrysostom argues, is not 
bad but it is “inferior to the Holy Ghost”.61 

The moral profile of the true Christian believer according to the 
interpretation of the Epistle to the Ephesians. Homilies were delivered 
while the Holy Father was a priest in Antioch.62 They represent a wonderful 
collection of words of advice and recommendations regarding Christian 
behaviour. 

The Christian believer’s life cannot be separated from the life of the 
Church, from a life led in communion and understanding with all its 
members, in mutual help and compassion. Outside this type of existence, 
Christian love freezes and unlawful deeds prevent us from enjoying its fruit, 
bringing discord and provoking God’s anger.63 

From a liturgical-sacramental perspective, Christian life is tightly 
connected to the Divine Sacrament of the Eucharist. The Christian believer 
takes the Body and the Blood of Christ, which is the same with the Body of 
Christ at the Mystical Supper and with the “Body of He who is in Heaven 
and worshipped by angels”. The author shows the redeeming role of the 
Divine Eucharist, insisting on the realism of its elements. The author also 
dwells on the necessity of thorough preparation and the spiritual worth of 
those who receive the Eucharist. Many people told the Great Hierarch that 
during the Holy Season of Lent or on the day of the Lord’s Epiphany they 
would receive the Eucharist out of habit rather than out of conviction, 
completely lacking “the sincerity and purity of the soul”. The real Christian 
believer can partake of the Holy Sacrifice, at which “the very angels 
tremble”, only after he has cleaned his polluted lips.64 

                         
60 On Galatians, P.G. 61, col. 611- 681. 
61 IBIDEM. 
62 PANAGIOTOU HRISTOU, op. cit., IV, p. 285.  
63 On Ephesians, XI, P.G. 62, col. 85. 
64 IBIDEM, III, P.G. 62, col. 27-28. 
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At the core of Chrysostomic homiletic work lie the human being and 
the Church Father’s continuous effort to inspire people to moral 
enhancement, to integration in the life of the Church and participation to its 
sacramental activity. He draws attention upon the fact that a person’s moral 
efforts are not entirely based on his/her own power, as nothing “great or 
noble” can be achieved without receiving an “impulse from far above”.65 

Saint John Chrysostom enlarges on virtues and highlights their role 
in Christian believers’ life. Without virtues, man seems “hideous and 
disfigured”, more so than if he were stripped of his garments. The 
“disfigurement” induced by sin is visible to the Lord and to the holy angels. 
Such a man who has lost the “garment of virtue” will not receive 
forgiveness. And when the devil sees man stripped of his “garment of 
virtue”, he blackens him with soot, wounds him and drives him to greater 
sins. Therefore, when having to choose between the garb of wealth and the 
garment of virtue, man should pick the latter. The sins coming from 
lasciviousness and love of wealth mar the garment of virtue, as moths eat 
through all things alike. “All these therefore let us put off, that we may 
become righteous, that we may put on the new man”. The Saint Hierarch’s 
attitude in his fight against sin and vices is entirely optimistic and inspires 
confidence to his listeners. He demonstrates that virtue is neither difficult to 
achieve nor to practice. He offers the example of the lives of the hermits 
who climbed up the mountains, forsaking their houses, living in solitude, 
clothing themselves in sackcloth, leading a modest life, fasting and 
refraining themselves from everything. The common Christian believer is 
not required to make such drastic decisions; he is only urged to embrace 
temperance and flee from greed and sin.66  

This path of renunciation to earthly things was taken by many of our 
fellow men, even by some of the richest, who previously lived a life of 
delight but who exchanged this existence for a “harsh and difficult” life. 
There were men as well as women, young ladies, maids “seized with 
Christ’s flame”, who had the power to give up idleness, showing themselves 
as brave as “hefty fighters” against the devil. The Holy Father does not ask 
his listeners to do something beyond their human nature, but to start with 
keeping the usual commandments, for instance, trying not to covet their 
neighbour’s possessions.67 

Of all Christian virtues, the author mostly insists on love, this 
“fortress that does not allow any harm to be done upon us”. Its blessings are 

                         
65 IBIDEM, V, P.G. 62, col. 41. 
66 IBIDEM, XIII, P.G. 62, col. 97. 
67 IBIDEM, XIII, P.G. 62, col. 98. 
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innumerable in the life of the one who embraces it. Wherever we find love, 
wherever it is accompanied by friendship, there can be no deceit. However, 
St. John speaks only about the virtue of active love, urging us to practice it, 
for otherwise it gets “soon out of sight, […] most rapid in her flight”. We 
are continuously enjoying God’s love for us. It was His love that united 
heaven and earth, “seated man upon the kingly throne” and manifested God 
upon the earth.68 That is the reason for which we should “confirm our love 
one to another, so that we might attain those good things that are 
promised”.69 

He who is not inclined to mercy is “worse than the heathen”. Under 
the Old Covenant there were regulations meant to help the poor. Under the 
New Covenant these regulations become obligation, and failing to obey 
them is punishable with the eternal fire, which is “prepared for the Devil and 
his angels”. Lack of mercy angers God more than any other sin. Good deeds 
must be wholeheartedly performed, like virtues, so as to be beneficial for the 
believer. Wisdom without mercy or charity coming from stolen things is 
useless. “For a single good deed alone is not enough to present us with 
boldness before the judgment-seat of Christ; no, we need… all the good 
deeds”.70 

The Christian believer has to thank God not only for the 
benefactions He bestows upon him and he receives but also for the ones he 
cannot see, for God has various ways of helping us.71 It is of no use if we 
only take out the thorns of sins from the field of our souls without sowing 
instead the good seeds, for in this way our toil is fruitless. 

The true Christian believer forgives his neighbours, especially when 
they wronged him. By embracing forgiveness we soften them, touching their 
souls. Revenge brings suffering to all parties involved. By returning good 
for evil we manage to soothe our fellow men’s wrath. The Church Father 
advises us with all the sympathetic warmth of a shepherd of souls: “Have 
you suffered evil? Do good; thus avenge you of your enemy. For if you shall 
go about to resent it, all will blame both you and him alike. Whereas if you 
shall endure it […] they will applaud and admire you; but him they will 
reproach”.72 

                         
68 IBIDEM, IX, P.G. 62, col. 74. The proof of our love for God is our love for enemies. We 
thus imitate God as, in reality, it is not our enemy that we are benefiting, but ourselves – 
IBIDEM, VII, P.G. 62, col. 53, 56.  
69 IBIDEM, IX, P.G. 62, col. 75-76. 
70 IBIDEM, IV, P.G. 62, col. 34, 36. 
71 IBIDEM, XIX, P.G. 62, col. 130. 
72 IBIDEM, XVI, P.G. 62, col. 114. 
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The fight against sins is fought by all people who are aware of the 
sins they committed. St. John Chrysostom asks Christians to disagree with 
the heathens’ perspective on sins. The heathens saw the filthiness of the 
body, the burial of the dead or the wedding as sins. They washed their 
bodies after the funeral they attended but they never cleaned themselves of 
the sins they committed. They were lovers of money, “ridiculously” 
superstitious and “darkened in their understanding”. Christians laugh of all 
this and live in the light, “having nothing in common with the earth”. They 
fear sin, lest they should anger God, but scorn superstitions, giving their 
thanks to the Lord of everything there is.73 

In the interpretation of the Epistle to the Ephesians, the author 
speaks about the sin of covetousness, compared to “an evil worse than all 
the others”. The fruits of our covetousness perish but our sin remains and 
will forever follow us.74 Another indicted sin is wrath. But there is also a 
good type of wrath which is recommended to us. It is wrath against one’s 
sins that whips consciousness as an unyielding judge of one’s own mistakes. 
In this way wrath becomes useful, turning into a real weapon against the 
deceitful devil.75 

As for remonstrance, there is a benign form of reprimand. It is the 
good remonstrance of our fellow men, in full justice, without hatred, 
inspired by our love for Christ, meant to prevent them from falling into the 
pit of sin. Overwhelming our fellow men with praises and greetings is no 
real sign of friendship especially when they do not deserve them; a sin of 
friendship would be to reprimand them with no anger.76 

Sins are related to man’s freedom. Virtue and sin are like health and 
disease. Likewise, deceit and oath do not spring from necessity or need, but 
are against nature. Man wrongs when committing sins of his own will. The 
oaths we make to be believed by our fellow men do not make us more 
credible in the eyes of our neighbours, for their trust in us is related to our 
behaviours and deeds, not to our oaths. “Oath is unnecessary, it is a proof of 
lack of faith rather than faith”, and it shows our lack of respect for the 
sacred things we invoke in our words.77 

Saint John Chrysostom urges us not to commit sins of the tongue, as 
“a spiritual mouth never utters offensive words”. On the contrary, our duty 
is to utter pleasant things that bring benefit, whereas insults bring great 
suffering. Speaking nicely does not require great efforts but demands that 
                         
73 IBIDEM, XII, P.G. 62, col. 92. 
74 IBIDEM, XXIV, P.G. 62, col. 175. 
75 IBIDEM, II, P.G. 62, col. 21. 
76 IBIDEM, XVIII, P.G. 62, col. 123, 126-128. 
77 IBIDEM, II, P.G. 62, col. 21. 
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we seal our mouths and prevent our tongue from uttering ill language. The 
words we speak must not be superfluous, for unnecessary words lead to 
various absurdities. That is why we should refrain our curiosity, speak less 
and when we do, it should be with utmost respect and consideration.78 

Saint John Chrysostom, the apostle of the poor and the preacher of 
mercy, often pleads against “love of money and honours”.79 He asks masters 
to adopt a Christian behaviour towards their servants. He forbids them to 
inflict physical punishment, advising them not to beat people who are 
weaker than they are and, most of all, not to resort to brutal punishments on 
account of minor mistakes. Relationships between masters and servants 
should be governed by the typical Christian brotherly conduct. Masters 
should be teachers to those who serve them, trying their best to improve 
them.80 

Particular attention is given to the Christian education of children, 
“in God’s teaching”. Parental care should be directed towards giving their 
children the true riches and glory of spiritual things rather than adorning 
their children with “exterior ornaments”. Wealth generally has a harmful 
effect on children, making them neglect the truly important matters in life. 
Children should be trained to resist any trial and not to be scared by what 
may come upon them, being raised in “the chastening and admonition of the 
Lord”, so as they could get their reward. It is parents’ duty to convince their 
offspring that present life has no priority. Parents who bring up disobedient 
children are not worthy of God’s kingdom and will account for this failure 
in “giving them the right teachings” when they get in front of the judgment-
seat of Christ.81  

Saint John Chrysostom expands on the subject of Christian family 
where man is worthy of respect as one who is the head. For where the head 
is not good, the body will not be able to face the perils coming from outside. 
The Christian believer’s duty is to despise wealth, aiming for virtues, in fear 
of God, and in this way his marriage will be happy. He must take care of his 
household, with mildness and kindness, thus earning respect and 
legitimising his authority. The man is advised to live with his wife in 
complete sincerity, for as long as possible, to tell her the truth, so that he 
could be beyond any suspicion. Christian wives should neither be in love 
with money nor reprove their husbands and humiliate them by giving the 
example of those who amass riches and enjoy wealth. The wise and loving 
                         
78 IBIDEM, XIV, P.G. 62, col. 104, 106; IBIDEM, XIX, P.G. 62, col. 133; IBIDEM, XVII, 
P.G. 62, col. 119; IBIDEM, XV, P.G. 62, col. 109. 
79 IBIDEM, X, P.G. 62, col. 80; IBIDEM, XXIII, P.G. 62, col. 168. 
80 IBIDEM, XV, P.G. 62, col. 109-110. 
81 IBIDEM, XXI, P.G. 62, col. 154. 
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Christian wife will rather have her husband by her side, “though gaining 
nothing”. To such mild behaviour, the husband is never to answer with 
violence, but with kindness and counsel, knowing the human frailty all too 
well.82 

Full of optimism, Saint John Chrysostom describes the image of the 
ideal Christian family, living in its “cottage” full of mirth and serenity, 
where insults have no place. It is the most beautiful family, adorned with the 
finest virtues, where “the wind of moderation” blows, bringing in sweet 
perfume. The husband’s duty is to urge his wife to continuously give her 
thanks to God. To praise her dignity, mildness and prudence, instructing her, 
by using gentle words, in heavenly philosophy. An important aspect of 
family life is prayer in communion. The spouses should always find saints’ 
virtues perfect examples to emulate.83 

Dogmatic and moral aspects in the Homilies on the Epistle to the 
Philippians. The Homilies on The Epistle to the Philippians preserve the 
general orientation of Chrysostomic sermons, offering at the same time 
interpretations of the scriptural texts as well as dogmatic and moral 
considerations. These two perspectives intersect and tackle a wide variety of 
theological preoccupations.84 

The Chrysostomic sermons underline the hristocentrism of Christian 
life. What is particularly emphasised is the impact of Christ’s Incarnation on 
our life. The shining light of His coming dispelled the darkness of ignorance 
and sin. The Son of God willingly left his fatherly throne in order to redeem 
humankind fallen into wickedness and sin and, “prepares the precious 
remedies like a learned doctor”. He gave us the antidote of immortality, “the 
bath of rebirth” that opens the sinners’ eyes, strengthens their soul and 
adorns their body. Out of all His benefactions, forgiveness of sins is the 
most precious one.85 

Another topic is the importance of Jesus Christ’s Holy Cross in 
Christian life. It is a life which has to be lived away from disregard and 
caresses. The cross was called “the main possession of a tormented soul”. 
                         
82 IBIDEM, XX, P.G. 62, col. 143-144. 
83 IBIDEM, XX, P.G. 62, col. 145-147. Women have the example of Sarah, Rebecca, 
Rachel and Leah, women of old times, but mostly the example of women during Jesus 
Christ’s time. Often enough, St. John tells us, even during his time, women outstripped men 
“spiritual battles” – IBIDEM, XIII, P.G. 62, col. 99-100. 
84 Arhim. THEODOSIE ATHANASIU, Viaţa şi activitatea Sfântului Chrisostom (The Life 
and Activity of Saint John Chrysostom), in the Preface to his translation: Comentariile sau 
Explicarea Epistolei către Filipeni a celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Chrisostom 
(Commentary or Explanation of the Epistle to the Philippians by the Holiest of our Holy 
Fathers, John Chrysostom), Bucharest 1903, p. X. 
85 On Philippians, Homily 12, P.G. 62, col. 268. 
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We should receive the good things and the power of Christ’s Holy Cross, 
through which Baptism is performed, accepting at the same time “the seal of 
grace” and the ordination.86 

Heresies and the attitude of the Church towards heretics offer 
another topic developed in these homilies. Heresies are called “devilish 
factories” and, together with the “heresiarchs”, they will perish. The Church 
Father’s analysis starts with Sabelius whose heretic teaching, briefly 
expounded, is criticised. His analysis continues with Marcion who teaches 
that “God, who created everything, is not good”. He also mentions the 
heretics Marcel, Photinus and Sophronius who call the Word energy. They 
were all destroyed by “the sword of God” with one single blow.87 

We have already said that Saint John Chrysostom places man at the 
core of his theological preoccupations. In his Homilies on the Epistle to the 
Philippians he underlines man’s free will. It would not be possible for man 
to achieve a good thing if he lacked good intention and the possibility to 
materialise it. Anyone of us may lead a virtuous or a sinful life and it is in 
our power and will to choose between good or evil.88 

References to the moral aspects of Christian life are much more 
detailed. In his efforts, the Christian believer does not step on untrodden 
lands but has the example of the saints. God placed men at the intersection 
of many paths leading to perfection, thus showing His love for people. The 
men of old times, the righteous of former eras are good examples as they 
were worthy of praise.89 We may read many words of praise about the Saint 
Apostles whose examples are worth followed by all Christians. They 
“preserved the untainted primitive icon, that is, Christianity in all its purity”. 
But Jesus Christ Himself remains the Christians’ perfect teacher. 

Christians have a well defined purpose in their life: the uninterrupted 
ascent towards God, the continuous efforts to improve themselves and to 
gain the kingdom of heaven. This topic is amply developed in the cycle of 
Chrysostomic homilies on the Epistle to the Philippians. The Christian 
believer, who thinks he has already attained perfection and lacks nothing in 
                         
86 IBIDEM, Homily 14, P.G. 62, col. 276. 
87 IBIDEM, Homily 7, P.G. 62, col. 218, 219. 
88 Man has the power to choose – IBIDEM, Homily 3, P.G. 62, col. 193; IBIDEM, 
Homily 4, P.G. 62, col. 202; Prof. NICOLAE CHIŢESCU, A fost Sfântul Ioan Hrisostom 
semi-pelagian? (Was Saint John Chrisostom a Semi-Pelagian?), in “Mitropolia Moldovei 
şi Sucevei”, XLI, no. 3-4/1965, March-April, pp. 136-162. 
89 On Philippians, Homily 9, P.G. 62, col. 241. Saint Paul, the Apostle, is an example, for 
the ordinary Christian as well as for the shepherd of souls. He walks along a steep road 
leading to perfection and does not allow anything to tie him to this life. The Apostle walked 
further on his way every day though “he didn’t want to win the prize but to snatch it, to take 
it by force, for this is the real meaning of to take” – IBIDEM, Homily 13, P.G. 62, col. 271. 
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virtues, ceases to move further, whereas he who believes himself far from 
his destination “will never stop running”. On the ascending road of Christian 
spiritual improvement there are many slippery spots90. 

The authentic Christian life implies living in faith, purity and justice, 
as well as charity. Unfortunately, there are some people “whose God is 
money and some others whose God is the belly”.91 A warning for these 
people is represented by the very existence of hell which is there not for 
people to fall down but for people to gain the kingdom of heaven, by 
working hard on their spiritual improvement. For this fear of hell softens our 
souls and urges them to strive for eternal things so as not “to be consumed 
forever in that flame”.92 

The reward of the Christians who offer Christ their life will be equal 
to their efforts. Moreover, God offers the kingdom of heaven for even lesser 
deeds. For instance, for the person who can neither fast nor give up the 
world, there is the possibility to help the sick and the weak, alleviating their 
suffering. This is the Christian believer’s implication in his fellow men’s 
lives, to comfort and encourage them.93 Any person has the possibility to 
choose an easier path, suited for his/her weaknesses and impotencies. For 
example, the Christian who cannot live in chastity can lead a family life, in 
all responsibility. The rich, who will not give up on his riches, is asked to do 
charitable giving to the needy.94 

The author mostly insists on the theological virtues: faith, hope and 
love. As for prayer, it is seen as “the beginning of any good thing and the 
cause of salvation and of eternal life”. The humility that characterises the 
good Christian is the cause of “all good things”. The humble Christian 
believer would rather suffer than take revenge on his fellow man. Of course, 
humility is completely different from servility and flattery. The reverse of 
humility is the sin of impudence, is hotly criticised.95 

                         
90 That is why Saint John exhorts us to persistence: “Even if you fell down, rise up again, 
for even then you may still win… Keep your head up, keep your eye up… And if you look 
down to the earth, then… you fall again… Just look straight up to the sky, where the prize 
is” – IBIDEM, Homily 13, P.G. 62, col. 272. 
91 IBIDEM, Homily 14, P.G. 62, col. 277-278. 
92 “Let us lament now, for salvation, that we may not then lament in vain. Let us weep now, 
and not weep then, at our evil lot. This weeping is of virtue, that of unprofitable .repentance” 
– IBIDEM, Homily 14, P.G. 62, col. 280-282; IBIDEM, Homily 16, P.G. 62, col. 298. 
93 IBIDEM, Homily 2, P.G. 62, col. 184-185. 
94 IBIDEM, Homily 3, P.G. 62, col. 194. The virtuous man is devoted to God, irrespective 
of his financial status. Rich or poor, sick or healthy, in glory or in shame, this man remains 
“adamant in virtue” and “does not bend under the burden of troubles” - IBIDEM, Homily 
13, P.G. 62, col. 275. 
95 On Faith – IBIDEM, Homily 11, P.G. 62, col. 264; IBIDEM, Homily 12, P.G. 62, col. 266. 
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The Great Hierarch does not conclude any sermon without dwelling 
on the topic of Christian mercy, so present in our times, too. Today, as 1600 
years ago, Christians are no longer asked to prove their courage in times of 
persecutions, they are asked to show the same charitable nature as the 
Philippians to whom St. Paul, the Apostle, wrote this Epistle. The Christian 
believer’s entire life is given by God so that he might do good and only 
good, until his last moment.96 

The wealth ill handed is an impediment for salvation. Saint John 
Chrysostom severely reproves the people who are always unhappy, though 
they do not have to face difficulties. Wealth brings worries and a form of 
slavery that drives inner peace away from our souls. Even in the evening, 
when he should rejoice in well deserved rest, the rich man stays awake, for 
fear he should be robbed. The fear of losing one’s wealth is like a tyrant.97 

For the author, sin is synonymous with our running away from God, 
with our soul and with our will. By committing sins, man runs away from 
his own salvation, when in fact we should run away from the enemy of our 
salvation. The Christian who commits a sin is compared to the prodigal son 
in the biblical parable, who goes to a foreign country and squanders his 
“father’s inheritance” through which Jesus “absolved us from our sins”.98 

Elements of actuality in the Chrysostomic teaching in the 
Commentary on the Epistle to the Colossians. Saint John Chrysostom’s 
preoccupation with using the word as the best means to serve the Church 

                                                               
On Hope - IBIDEM, Homily 2, P.G. 62, col. 185. On Love - IBIDEM, Homily 3, P.G. 62, 
col. 190; and VASILE BRIA, Imnul dragostei (I Corinteni 13, 1-13) în Omiliile Sfântului 
Ioan Gură de Aur (The Hymn of Love (First Corinthians 13, 1-13) in Saint John 
Chrysostom’s Homilies), in „Studii Teologice”, 2nd series, XIII, no. 7-8/1961, p. 430 and 
following. On Prayer – Philippians, Homily 15, P.G. 62, col. 283-284; the author gives 
special attention to the real Christian teacher who prays for his disciples “that they may 
neither be overwhelmed by temptations, nor carried about by deceit” - IBIDEM, Homily 15, 
P.G. 62, col. 284; On Humility - IBIDEM, Homily 6, P.G. 62, col. 215, 216, 218. 
96 It is in man’s nature, as he was created by God, to be merciful, to be kind and people 
loving. The entire world was created by God through mercy and, as a result, every person’s 
duty is to imitate God, the Lord of all that is - IBIDEM, Homily 5, P.G. 62, col. 210. 
97 IBIDEM, Homily 3, P.G. 62, col. 195. Any person wants inner peace. Yet it does not 
come from wealth, poverty, glory, dishonesty, “but only from our soul” if it is “trained in 
the school of virtue” – IBIDEM, Homily 13, P.G. 62, col. 276. 
98 “If you run away from God where will you find your salvation? If you run away from the 
light how will you be able to see? If you run away from life, how will you be able to live?” 
- IBIDEM, Homily 12, P.G. 62, col. 268. In the homilies on the Epistle to the Philippians 
we find references to covetousness and vainglory – On Gluttony - IBIDEM, Homily 15, 
P.G. 62, col. 285. On Vainglory - IBIDEM, Homily 8, P.G. 62, col. 235. 
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and the Christians becomes obvious in the twelve homilies that make up the 
Commentary on Saint Paul’s Epistle to the Colossians.99 

Christians can enjoy the teachings of the Holy Scripture, by 
approaching it with love and respect and studying it with utmost 
perseverance. The Holy Scripture gathers “the words of God”, functioning 
as “medicines for the soul”, that every Christian has to gain. The Holy 
Scripture contains good advice that no other teacher in this world can offer. 
And when we suffer, no matter what kind of suffering this might be, we find 
the solace we need, if we know how to look into the pages of the New 
Testament. The Books of the Scriptures are the “weapons” we should use in 
our spiritual fight. At the other end of the spectrum lies not knowing the 
holy books, a reality that the Holy Father considers to be “the cause of all 
evils”.100 

Another element of actuality is the teaching of the Holy Sacraments 
of Baptism and Matrimony, in the authentic spirit of our Church. The Holy 
Baptism is the “bath of rebirth”, yet not from dirt, as it happened when the 
first man was created by the Creator of all things, but in the Holy Spirit, 
who lifts man up to the kingly throne. The Holy Baptism is also seen as a 
form of resurrection, for the old man descends into the waters of the 
baptismal font, “burying death” through the divine power, and resurrects 
into the new life, a life in Christ. Saint John makes a beautiful analogy 
between the baptismal font and the Red Sea, where the Egyptians drowned 
and the Hebrews resurrected.101 

As for the Holy Sacrament of Matrimony, this is regarded as a “bond 
ordained by God Himself”. The Christian wedding ought to be honored with 
rich feasts, nice apparel and beautiful traditions, but not with heathen rituals 
and songs. The wedding is not a theatre for heathens but “a mystery and 
even a mighty thing”, synonymous with modesty and bashfulness. At a 
Christian wedding Jesus Christ is present, together with the choir of 
angels.102 

                         
99 P. HRISTOU, op. cit., p. 286. 
100 On Colossians, Homily 9, P.G. 62, col. 361-362. 
101 IBIDEM, Homily 6, P.G. 62, col. 342; IBIDEM, Homily 7, P.G. 62, col. 346. 
102 Saint John Chrysostom is against the presence of musicians at Christian weddings. For, 
he says, Jesus cannot be present in a place with music and dancing – IBIDEM, Homily 12, 
P.G. 62, col. 386, 389. The advice the Great Hierarch gives his listeners on building a family 
is as good for today’s Christians and mostly for parents, as it was back then. He urges parents 
to find good husbands for their daughters. Their criterion of choice should not be wealth but 
“piety of soul, gentleness, true understanding and fear of God”, highlighting the “equality in 
honour” of the two spouses, as well as the necessity to pray. Regarding the bride’s adornment, 
this is not gold but “gentleness and modesty” – IBIDEM, Homily 12, P.G. 62, col. 390. 
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Of all theological virtues, the homilies on the Epistle to the 
Colossians focus on the meaning of true Christian love, which is spiritual 
love. The author excludes natural love related to human life generally 
speaking, and including love for friends or parents, love for children, the 
father’s love for his son, the son’s love for his father, of the grandfather’s 
for his grandson, of a woman for her husband or brotherly love. Beyond all 
this there is the priest’s love that Saint John Chrysostom calls “the queen 
who rules over all her subjects”, as it is not engendered by human feelings, 
it is not related to our habits, does not aim at the usual benefits, but “comes 
from above, out of heaven”.103 This virtue is also a solution for today’s 
Christians and for the spiritual problems that torment us, in the context of 
ever weaker traditional family relationships.  

Generally speaking, virtues are seen as the Christian believer’s real 
adornment. Mercy, love for people, wisdom, qualities that embellish the life 
of anybody who believes in God, are more precious than gold. As in the 
other cycles of homilies, in the homilies on the Epistle to the Colossians, the 
necessity of Christian mercy is also developed, as a topic that still proves its 
permanent actuality. The almsgiver gets his/her reward from Jesus Christ, 
the Lord Himself. It is not a reward concerning this life, since a merciful 
Christian does not wait for a reward but he even gets upset knowing that he 
will receive it here. “In like manner, if man recompenses, God recompenses 
not; if man recompenses not, then God will recompense”. The extent of 
almsgiving is proportionate with the giver’s possibilities.104 

Saint John Chrysostom permanently urges Christians to be peace 
makers, whatever form peace might take, and be convinced that God helps 
them in this endeavour. God gives us a guardian angel as our teacher and 
follower. The Christian believer prays all throughout his life for peace and 
this is visible in his daily greetings and salutations. During the Divine 
Liturgy the priest greets everybody with “Peace be unto you!” for this is 
“the mother of all good things”. Inner peace is what Christians mostly want 
to achieve.105 

Saint John Chrysostom’s homilies on the Colossians describe Moses 
as an unrivalled teacher of his people, who can also teach us, Christians, a 

                         
103 IBIDEM, Homily 1, P.G. 62, col. 303. 
104 IBIDEM, Homily 1, P.G. 62, col. 304, 308. In the homilies on the Colossians we find 
generally available advice that helps us reach the awareness of the transient character of all 
earthly things, that people inappropriately call “wealth” – IBIDEM, Homily 7, P.G. 62, 
col. 347-348. 
105 The Son of God came into the world to reconcile “all things upon the earth and things in 
heaven”; those who fight against peace are “sons of the devil” – IBIDEM, Homily 3, P.G. 
62, col. 322-323. 
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lot of useful things. The Holy Scripture shows how God worked for the 
salvation of the entire humankind. Moses was an excellent teacher and 
pedagogue; he taught the Hebrews as if they were children and punished 
them for their mistakes. He taught his people through the method of gradual 
teaching, as useful in today’s pedagogy as ever. For no teacher teaches his 
pupils to read before teaching them the letters of the alphabet.106 

Practical aspects of Christian moral in the Homilies on the First 
and Second Epistles to the Thessalonians. As in the case of other Pauline 
epistles where he proves to be an exquisite interpreter of the holy text, in his 
homilies to the two Epistles to the Thessalonians, Saint John Chrysostom 
puts forth very useful spiritual truths and moral teachings that contributed to 
the improvement of Christians’ spiritual life107 of all times. 

All Church Fathers spoke on the topic of Christian friendship, as 
they had the privilege to live in the company of remarkable people. Saint 
John Chrysostom gives a different meaning to friendship, referring to 
spiritual friendship and connecting it to Christ. True friends are capable of 
complete self-denial and choose nothing over their friendship for which they 
are even ready to die. These words cannot be understood but by the one who 
enjoyed the company of a true friend.108 

The Hierarch urges Christians to love one another, underlining the 
immense force of this virtue that vanquishes any sin and brings complete 
transformation of the human soul. For it is easier for a vile faggot to resist a 
great pile of fire, than for the nature of sin to resist the power of love. Par 
excellence, this virtue characterises the saints but at the same time 
everybody who embraces it joins the ranges of those who please God.109 

In Christian life prayer holds a special place. The Father of the 
Church speaks about public and private prayers. He insists on the power of 
the public prayer which makes God’s mercy come down upon the virtuous 
Christian.110 

                         
106 IBIDEM, Homily 4, P.G. 62, col. 329-331. 
107 These homilies were delivered while he was leading the Church in Constantinople – 
P. HRISTOU, op. cit., p. 286. 
108 “Nothing can be sweeter than such love that nothing grievous can upset as it brings 
unspeakable delight of the mind” – On First Thessalonians, Homily 2, P.G. 62, col. 403. 
109 IBIDEM, Homily 4, P.G. 62, col. 420-421. In the homilies on the First Thessalonians, 
more than in other homilies to the Pauline epistles, the Church Father’s irenic, conciliatory 
spirit is obvious. He urges us to love our enemies – IBIDEM, Homily 4, P.G. 62, col. 422. 
110 On Second Thessalonians, Homily 4, P. G. 62, col. 489-900. The Scripture speaks about 
the benefits of the saints’ prayers, offering the example of Cornelius the Roman centurion, 
of Tabitha and Samuel. Saint John says: “Let us not despise the  prayers of the saints… but 
let us beseech them to pray God and lift up the hand for us” – On First Thessalonians, 
Homily 1, P.G. 62, col. 396-397. 
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Chrysostomic homilies focus on the Christian attitude towards 
material goods. Wealth, as an accumulation of such goods, is an impediment 
in salvation. The love of wealth is a wild, thorny weed that grows in the 
heart of an uncharitable person. Saint John Chrysostom extends an 
imperious exhortation to good deeds, thus softening our soul. The 
remembrance of the punishments prepared for the sinners, the idea of 
judgment and reward are meant to make us “eager” to do good things.111 

Out of the numerous sins present in the rich people’s lives in those 
times, sins that the rich people of our times still perpetuate, the author 
reminds us of the habit of those who used to enter the church only to be seen 
dressed in their luxurious apparel, making themselves conspicuous through 
gestures, movements or with the number of accompanying servants. They 
did not come to the holy church to “listen to the words of God”.112 Other 
indicted sins are vanity, wickedness and indulgence in earthly pleasures.113 

When referring to the practical aspects of Christian life, Saint John 
Chrysostom focuses on aspects related to pedagogy, like a remarkable 
shepherd of souls. His work is compared to that of a doctor who first places 
his finger on a wound if he wants to heal it. For, “if he does not first defile 
his healing hands he will not be able to cure it”. The priest does the same 
thing when talking about the human passions, in this way trying to cure 
them.114 

Aspects of Christian life in the Homilies on the Pastoral Epistles. 
There are innumerable moral aspects in the Chrysostomic homilies on the 
Pastoral Epistles of Saint Paul, the Apostle, and they discuss various 
problems of Christian life. 

Saint John Chrysostom raises a hymn to the love of God and the love 
for one’s neighbor. We can love God through Christ only. The necessity of 
the virtue of Christian love, together with the virtue of faith, is highlighted. 
“Many are those who believe that Christ is God but who yet love Him not, 
nor act like those who love Him”. Unfortunately, we show all our care to 
friends whereas we are indifferent to Christ when we meet Him every day 

                         
111 IBIDEM, Homily 8, P.G. 62, col. 446. The act of neglecting a hungry person who asks 
for help is compared by the Holy Father with Cain’s crime. Such a man kills “if not with 
the sword then with his refusal to relieve hunger” – IBIDEM, Homily 8, P.G. 62, col. 444. 
112 On Second Thessalonians, Homily 3, P.G. 62, col. 483-484. Another sin often 
committed by the rich, is amassing and using adornments, golden things, precious stones 
and other objects that “tempt the eye” instead of looking for imperishable goods - IBIDEM, 
Homily 3, P.G. 62, col. 415-416. 
113 On Second Thessalonians, Homily 1, P.G. 62, col. 470-472; On First Thessalonians, 
Homily 9, P.G. 62, col. 451-452. 
114 IBIDEM, Homily 5, P.G. 62, col. 427. 
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under the guise of the hungry and the needy.115 The second cardinal virtue 
of Christian life is faith. It implies receiving God “without asking for proof”, 
without giving preeminence to human reason and without admitting 
doubt.116 

Prayer plays an important part in Christian life, especially the prayer 
of thanksgiving and the prayer for one’s faithful or unfaithful neighbour or 
even the prayer for our enemies. If we pray God to soften the ones who hate 
us we should not therefore utter imprecations against them.117 

The theme of charity is extensively developed. It is seen mostly in 
connection to the good use of the gifts we receive from God. We know that 
money, wealth in general, enslave people. And yet, money is good if it is 
used for charity, for helping the poor and not for acquiring transient 
things.118 By showing our generosity to the poor, by being merciful to them, 
we learn to despise wealth and to shun greed. No other good deed is more 
powerful than almsgiving in putting off the fire of our sins.119 

Saint John Chrysostom compares Christian life to a theatre stage or 
to a dream. For when the curtain falls everything vanishes and dreams fly 
away, so too at the end of our life “all is dissolved and vanishes away”. All 
that is left is the tree we planted, the house we built. Unfortunately, when 
devoid of wisdom, man is not bashful and acts as if he were immortal, 
forgetting the purpose of Christian life and wasting his life in luxury and 
pleasure.120 

Human freedom is a key issue in achieving the ideal of Christian 
perfection. The author often highlights its importance. He goads us, in virtue 
of our freedom, to rise above “the storm of this life”, as for a powerful soul 
nothing is impossible. He harshly reproved and gave a severe answer to 
those who blamed the misfortunes in human life on the existence of destiny. 

                         
115 “Christ comes to us from day to day, and asks no great matter, but only bread, [and] we 
do not even regard him” – On First Timothy, Homily 3, P.G. 62, col. 518. 
116 Faith is the “unshaken rock” that neither rivers nor winds can break. This solid 
foundation gives certainty to our life – IBIDEM, Homily 18, P.G. 62, col. 598. 
117 IBIDEM, Homily 6, P.G. 62, col. 531-533. 
118 Saint John Chrysostom advises us: “Use your gold for this, to loosen him that is bound, 
not to chain him that is free” - IBIDEM, Homily 7, P.G. 62, col. 538. 
119 Almsgiving is the “ladder fixed to heaven” – On Tit, Homily 6, P.G. 62, col. 698. 
120 On First Timothy, Homily 15, P.G. 62, col. 584. God gave people their earthly body “so 
that we should carry it with us up to heaven” and not that we should draw our soul down 
with it to the ground. For our earthy body can become heavenly, if we wish – IBIDEM, 
Homily 15, P.G. 62, col. 585; among the purposes of Christian life we can also count 
acquiring wisdom – IBIDEM, Homily 18, P.G. 62, col. 599; or preserving chastity, virginity 
- IBIDEM, Homily 8, P.G. 62, col. 542-543. 
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Wealth and poverty are recurrent issues in the Chrysostomic 
homilies on the Pastoral Epistles. The Christian is advised to become 
genuinely rich, by despising earthly possessions and being assisted in this 
endeavour by the divine grace.121 The lover of money is pitiful, always 
unsatisfied, ungrateful and enemy of the entire world. He would have all one 
vast desert, that he might have the property of all. He is truly a sick 
person.122 

It is all Christians’ duty to fight against sin, which the Church Father 
calls “unclean”. Of course, there are many types of sin. He enumerates some 
of these sins: wickedness, covetousness, deceitfulness,123 despise for one’s 
neighbor,124 injustice125 and the inclination to judge the others.126 

Elements of Christian pedagogy abound in the Chrysostomic 
homilies on the Pastoral Epistles. Saint John Chrysostom first expends on 
the divine pedagogy that guides us on our way to find the truth, to perfection 
and to heaven. The Holy Scripture usually gives us the example of animals. 
The sloth may learn his lesson from the bee or from the ant.127 Living 
examples are offered by our teachers, the true enlighteners of our minds. We 
ought to act like spiritual persons in their company, not like children. The 
example of Christian life is an incentive for sinners’ improvement.128 
Education in the family is a major component, much insisted upon, 
especially when related to children’s education. If the basis, the foundation 
of Christian life is good, parents will enjoy great reward for their efforts and 

                         
121 “Rich is not the one who possesses many things but the one who does not need much”. 
The only real good things that we can never lose are the spiritual ones, as for instance 
charity and philanthropy - IBIDEM, Homily 12, P.G. 62, col. 561 and 564. Land, as money, 
is false wealth. The author reminds us of a saying: “O field, how many men's have you 
been, and how many men's will you be?” – IBIDEM, Homily 11, P.G. 62, col. 566. 
122 Saint John exclaims: “Well, tell me now, thou wretched man, more servile than any 
slave, if all things were gold, would you not be destroyed by your gold, and perish with 
hunger?” – On Second Timothy, Homily 7, P.G. 62, col. 638. 
123 On Tit, Homily 3, P.G. 62, col. 681. 
124 “Let us not then despise one another, for that is an evil training which teaches us to 
despise God… Let us honor one another, that we may learn also to honor God” – On 
Second Timothy, Homily 7, P.G. 62, col. 637-638. 
125 “The soul, if it has not the beam of its own thoughts fixed, and firmly riveted to the law 
of God, being carried round and drawn down, will not be able to judge aright of actions” – 
IBIDEM, Homily 5, P.G. 62, col. 627-628. 
126 When we accuse others we should think of our sins, “and we will see ourselves” – 
IBIDEM, Homily 3, P.G. 62, col. 617. 
127 On First Timothy, Homily 1, P.G. 62, col. 509-510; IBIDEM, Homily 16, P.G. 62, 
col. 589. 
128 Saint John Chrysostom urges us to be alert and “lead a heavenly life on earth” – 
IBIDEM, Homily 10, P.G. 62, col. 551. 
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“as great, if they neglect it, will be their punishment”.129 Christian mothers 
ought to take care of their daughters and teach them to be good keepers of 
home, to be pious and dignified, to despise riches, to lead a simple, 
unpretentious life. Boys should also be educated in dignity and wisdom, so 
that they shun luxury and wealth.130 

Other elements of actuality of Christian teaching in the Homilies 
on the Epistle to Philemon. Among the few topics of moral theology found 
in the Chrysostomic homilies on the Epistle to Philemon, we should first 
mention the virtue of Christian humility. The Saviour Himself is the perfect 
example of humility. In his turn, the Christian believer should reach the 
proper degree of humility and be moderate. Humility and temperance should 
not be sources of vainglory. The humble person, even if more humble than 
all the others around him, should not think high of himself, should not scorn 
his neighbor or puff up with pride.131 

Concerning the relation between masters and servants Saint John 
Chrysostom preaches balance and kindness. Servants are not to despair and 
their masters should not be too harsh, but pardon their offences. They should 
not be ashamed of people of less importance and should make them partners 
in all good things.132 

By forgiving our neighbour’s sins we demonstrate we are merciful. 
Let us not forgive that “the offenses against us here are a hundred denars, 
but those from us against God are ten thousand talents”. Sin is judged 
according to the quality of the offenders. If the man offends a king he is 
severely punished; he will be more so if he offends God. Moreover, “the 
offenses exceed, not only in that they become great by the eminence of the 
person, but by their very nature”.133 

The necessity of practicing virtues according to the Homilies on 
the Epistle to the Hebrews. These homilies extensively develop the theme 
of Christian perfection, focusing on the necessity of practicing virtues. In 

                         
129 “Youth is wild… but if from the beginning, from the earliest age, we fix it in good rules, 
much pains will not be required afterwards” – On First Timothy, Homily 9, P.G. 62, col. 546. 
Our children’s soul is the most precious treasure. If we do not give them a Christian 
education then wealth alone will be of no benefit as it only brings them harm. Kindness and 
honesty are the greatest wealth we can offer our children. “For poverty is better than riches 
for those children who are not well-disposed” – IBIDEM, Homily 9, P.G. 62, col. 547. 
130 IBIDEM, Homily 9, P.G. 62, col. 548. 
131 “When it enters into your thought to admire yourself because you are humble, consider 
your Master, to what He descended, and you will no longer admire yourself, nor praise 
yourself, but wilt deride yourself as having done nothing” – On Philemon, Homily 2, P.G. 62, 
col. 713. 
132 IBIDEM, Homily 2, P.G. 62, col. 711. 
133 IBIDEM, Homily 1, P.G. 62, col. 705.   
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this way love is considered a gift “more important and brighter than that of 
resurrecting the dead”. Without love we will have no benefit, even though 
we should expose ourselves to innumerable dangers for faith.134 Other 
virtues enumerated in these homilies are: Christian hope,135 the incessant 
thanks to God for everything we have “in abundance”,136 humility,137 
temperance138  and fear of God.139 

Repentance is presented as a real medicine that can drive away and 
blot out all our sins. The medicine of Repentance is “made up” of the 
condemnation of our sins and the humbleness of mind, together with prayers 
and tears shed “day and night”. Of much use for the repenting soul is 
almsgiving which gives force to repentance.140 

One of the qualities or virtues that should define the real Christian 
believer is respect and the eagerness to help the others, in the spirit of an 
authentic Christian humanism. Saint John Chrysostom urges us to be 
respectful and receptive to the others’ needs and problems. When we see a 
poor man we should not run away from him. For he will stay by our side on 
the day of the Judgment and he might save us from the eternal fire.141 

The theme of Christian almsgiving occupies a central place. 
Almsgiving is one of Lord’s commandments, and it requires that we should 
give whatever we can spare to help the poor. Almsgiving is the duty of both 
the rich and the poor, even the duty of the one who lives on alms. For, “the 
extent of almsgiving is not estimated by the measure of what is given”.142 

                         
134 On the Hebrews, Homily 3, P.G. 63, col. 36. 
135 IBIDEM, Homily 12, P.G. 63, col. 102. 
136 The examples we are offered, generally taken from the Holy Scripture, are numerous. The 
Chrysostomic homilies focus on the parable of righteous Job – IBIDEM, Homily 20, P.G. 63, 
col. 147. 
137 To be humble, he says, is to bear your neighbour’s scorn, to know your sins and to bear 
the evil words spoken against you - IBIDEM, Homily 28, P.G. 63, col. 190. 
138 The virtue of temperance is seen in comparison to the opposite sin, gluttony, which 
results in the fatness of the body – IBIDEM, Homily 29, P.G. 63, col. 207-208. 
139 “For if a person seeing one whom he loves… is roused in spirit, and elevated in thought, 
and… one who has in mind Him… when will he either feel anything painful, or dread 
anything fearful or dangerous?” – IBIDEM, Homily 26, P.G. 63, col. 182-183. 
140 “Repentance makes us as clean as snow, as white us as wool” – IBIDEM, Homily 9, P.G. 63, 
col. 102. 
141 “The frost is hard” says the Church Father, “and the poor man is cast out in rags, and 
thou pass by… and how do you expect that God should deliver you when in misfortune?” – 
IBIDEM, Homily 11, P.G. 63, col. 93-94. 
142 Love for one’s neighbour is what sets in motion the giver’s intention and no matter how 
little he might be willing to give, God will not turn away His face from him - IBIDEM, 
Homily 1, P.G. 63, col. 19-20. Almsgiving is also seen as a lesson of life for the one who 
practices it. The author encourages us to imagine we are in the place of the poor. We should 
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The real Christian believer helps the one who trembles with cold and offers 
him clothes, takes him out of disgrace and never offends him on account of 
the help he offers. We have to take a close look at the reason of human 
misfortune, reasons that brought about the “ruin” of those persons and we 
should not be cruel towards them, not even when they purposely exaggerate 
their unhappiness.143 

The Christian’s permanent fight is the fight against sins and, to this 
end, he does his best so he should get the reward for his virtues. Tears can 
wash away our sins provided they are shed during our life. For this is the 
time for mourning, so that we may afterwards laugh indeed.144 The Christian 
believer is urged to suffer the trials and temptations that come upon him. 
Patience or longsuffering has many manifestations.145 It should be 
accompanied by temperance.146 

Another moral theological issue that we find in the Chrysostomic 
homilies under analysis is that of the existence of free will in every person, 
strongly advocated for, for “it is ours to choose and to wish”. In this choice 
we are not alone but God comes to our help, “with all His might”.147 

A last problem of Christian life refers to the frequency with which 
we can receive the Holy Communion, that is, the Holy Eucharist. Saint John 
Chrysostom takes the trouble to answer all his followers’ questions. It is 
known that some of them received the Holy Eucharist once a year, others 
twice and some others, several times a year. In fact, frequency is not really 
important, but the purity of heart of the one who receives the Holy Eucharist 
and his worthiness coming from a virtuous life. For the unclean it is better 
never to receive the Eucharist, otherwise he exposes himself to eternal 
punishment. Not even the forty day lent is sufficient if, at the end of it we 

                                                               
not forget that he is also a human being, as free as we are, and shares the same noble birth, 
even if he leads a miserable life, like that of animals – IBIDEM, Homily 11, P.G. 63, 
col. 93. 
143 IBIDEM, Homily 11, P.G. 63, col. 94. 
144 “It is not lamenting which is grievous, but doing things which call for lamentations… Let 
us mourn our sins” – IBIDEM, Homily 23, P.G. 63, col. 166; IBIDEM, Homily 15, P.G. 63, 
col. 124. 
145 “Let us consider that our whole life is in combats, and then we shall never seek rest… 
By tribulation we must be made perfect” – IBIDEM, Homily 5, P.G. 63, col. 50-51. 
146 IBIDEM, Homily 5, P.G. 63, col. 52. “Anger does no harm to the patient man” – 
IBIDEM, Homily 22, P.G. 63, col. 160. 
147 IBIDEM, Homily 12, P.G. 63, col. 99; IBIDEM, Homily 16, P.G. 63, col. 126. When the 
“soul is strengthened by the Divine Spirit, is far above all the billows of this life. The soul is 
like the sails of a ship and “if it has all the pure sails filled by the Paraclete Himself: and 
He casts out of our minds all that is slackened and relaxed” – IBIDEM, Homily 34, P.G. 63, 
col. 235. 
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come back to our sinful habits. Ignorance is not an excuse. Back in those 
times, Christians used to enter the Church, these homilies tell us, every 
day.148 

Conclusion. Saint John Chrysostom interpreted the Holy Scripture 
in a clear, traditional and yet scientific way, giving words a grammatical and 
historical interpretation, counteracting the extremism of alexandrine 
allegorism and following the middle path of interpretation. The remarkable 
shepherd of souls tried to convince everybody that, after receiving baptism 
the first and foremost Christian duty is the study of the Holy Scripture, for 
by reading and understanding it we find a powerful means to save our souls. 
The Great Hierarch does not identify Christians’ knowing the Scripture with 
a simple reading, separated from the Church, with the various meanings 
every reader can derive, but underlines the knowledge that only the Church 
can offer, as the only one enabled to do it. Saint John’s preoccupations with 
interpreting the Scripture are reflected by a vast and impressive work that 
preserves its actuality. It is the expression of his constant efforts to make 
Christians reach a deep understanding of the Word of God. His teaching 
work is based on the interpretation and understanding of the Holy Scripture 
as well as on applying its living principles in Christians’ life. It is said that 
the Chrysostomic homilies become the main means of fulfilling his mission 
as a shepherd of souls. We see the Great Hierarch struggling to orient his 
listeners’ souls towards God, permanently assisted by the divine grace and 
by his solid education that matches the greatness of his responsibility. In the 
Chrysostomic homiletic work we find valuable information related to 
Christian pedagogy and concerning the principles, means and strategies of 
education, that maintain their efficiency and actuality for the educational 
activity of the teachers of our time. 
 
Rezumat: Actualitatea omiliilor hrisostomice la epistolele Pauline 
Sfântul Ioan Gură de Aur a tâlcuit Sfânta Scriptură clar şi tradiţional, 
ştiinţific, dând cuvintelor o interpretare gramaticală şi istorică, combătând 
extrema alegorismului alexandrin şi urmând calea de mijloc a interpretării. 
Neîntrecutul păstor de suflete s-a străduit să îi convingă pe toţi că, după 
primirea botezului, cea dintâi datorie a fiecărui creştin este aceea de a 
cunoaşte temeinic Sfânta Scriptură, fiindcă citind-o şi înţelegând-o, ei aveau 
la îndemână un mijloc puternic pentru salvarea propriilor suflete. Marele 
Ierarh nu înţelege să identifice cunoaşterea Scripturii de către creştini cu o 
simplă lectură, separată de biserică, cu diferitele înţelesuri la care poate 

                         
148 IBIDEM, Homily 17, P.G. 63, col. 132. On the frequency of Christians’ receiving the 
Eucharist that depends on their virtues, see also On First Timothy, Homily 5, P.G. 62, col. 529. 
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ajunge fiecare, ci subliniază cunoaşterea pe care numai Biserica o poate da, 
ca una ce este singura împuternicită în această lucrare. Preocupările 
Sfântului Ioan Gură de Aur pentru tâlcuirea Sfintei Scripturi se regăsesc 
într-o operă vastă, impresionantă şi actuală. Ea este oglinda strădaniei 
constante de a face pe creştini să cunoască în profunzime cuvântul lui 
Dumnezeu. Lucrarea sa învăţătorească se fundamentează pe tâlcuirea, pe 
înţelegerea Sfintei Scripturi şi pe aplicarea în viaţă a învăţăturilor ei. Se 
poate spune că omiliile hrisostomice devin mijlocul principal de împlinire a 
misiunii sale de păstor de suflete. Îl vedem pe Marele Ierarh străduindu-se 
să îndrepte sufletele ascultătorilor spre Dumnezeu, ajutat neîncetat de harul 
său şi de o pregătire pe măsura slujirii pe care o îndeplinea. Găsim în opera 
hrisostomică preţioase informaţii de pedagogie creştină, vizând principiile, 
mijloacele şi modalităţile de educaţie, care rămân şi pentru dascălii creştini 
ai zilelor noastre la fel de actuale şi eficiente. 
 



87 
 

Izvoare demografice privind parohia şi suburbia 
„Sf. Arhangheli” din Craiova de la Regulamentul Organic  

la reformele lui Al. I. Cuza (1832-1865) 
 
 

Dr. TOMA RĂDULESCU1                 
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Cuvinte cheie: izvor istoric, compoziţie socială, familie creştină 

Keywords: historical source, social composition, Christian family  
 
Aşa cum rezultă din cuprinsul Regulamentului Organic adoptat de 
Obşteasca Adunare a Ţării Româneşti după pacea de la Adrianopol din 1829 
încheiată între Rusia şi Imperiul Otoman, registrele de stare civilă urmau a fi 
întocmite de către preoţii din bisericile oraşelor şi satelor. Ele au constituit şi 
constituie un principal izvor istoric care permite cercetătorilor să identifice 
în vederea întocmirii unor genealogii strămoşii unor personalităţi naţionale 
şi locale. De asemenea registrele ne permit să analizăm pe mahalale şi 
global pe întregul oraş compoziţia socială a celor menţionaţi ca botezaţi, 
cununaţi sau decedaţi, eventual existenţa unor minorităţi, sporul natural, 
efectele unor boli molipsitoare în special asupra noilor născuţi, durata medie 
de viaţă, legăturile de rudenie. Totodată pot fi identificaţi cei care migrează 
spre oraş din diverse localităţi rurale, cei care au făcut hagealâc, adică au 
călătorit la Locurile Sfinte – costisitor şi periculos pentru acele vremuri 
nesigure. Titlul de hagiu da prestigiu social şi moral şi era confirmat şi 
pentru urmaşii acestora. Registrele de stare civilă permit identificarea în 
timp a urmaşilor ctitorilor iniţiali ai bisericii, precum şi actele de caritate ale 
unor credincioşi din parohie manifestate prin asumarea atribuţiilor de naşi la 
botezuri şi cununii în condiţiile în care această calitate presupunea multiple 
obligaţii din partea părinţilor spirituali, aşa cum erau bine stabilite la 
botezuri şi cununii. A rămas celebru cazul Tudoriţei Goguleasa – văduva 
care boteza, dar şi cununa nu numai în această mahala, ci şi în alte suburbii 
ale Craiovei şi probabil şi în afara oraşului. În calitate de naşi sunt întâlniţi 
boieri, negustori, arendaşi şi meşteşugari cu bună stare materială, care astfel 
îşi întăreau legăturile atât de necesare în viaţa de zi cu zi, dar şi oameni de 
condiţie modestă – mulţi rude cu cei botezaţi sau cununaţi. Nu putem omite 
contribuţia preoţilor, a soţiilor şi copiilor acestora care cununau şi botezau 
copii şi tineri din cele mai sărace familii, inclusiv romi, dar şi salvau de la 
                         
1 Muzeul Olteniei, Craiova. 
2 Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Craiova. 
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moarte copii lepădaţi în tinda bisericii pe care de multe ori îi creşteau şi le 
dădeau o meserie sau zestre în vederea alcătuirii unei familii creştine şi al 
unui trai decent. 
 Tot din registre identificăm membri ai unor familii de frunte ale 
Craiovei cum au fost: Vorvorenii, Pessiacovii, Mihail, Ghimpa, Braneţu, 
Popescu, Dianu, Cernătescu, Nicolau, David, Iota, Viişoreanu, Stoenescu, 
Suhăreanu, Nicolau, Smadoviceanu, Murgăşanu şi alţii. Firesc întâlnim şi 
nume specifice românilor sud dunăreni cum ar fi Coicea, Ţenea, Ţeca etc.  
 Din nefericire registrele de stare civilă sunt alcătuite de cele mai 
multe ori superficial, nemenţionându-se vârsta celor cununaţi sau decedaţi, 
boala care a determinat decesul etc. La aceasta se adaugă lipsa unor ani sau 
file din arhive ca urmare a superficialităţii în păstrarea actelor de stare 
civilă, comparativ cu alte ţări europene din aceeaşi perioadă sau cu cele din 
Ardeal mult mai bine întocmite cu rigurozitatea specifică civilizaţiei 
germane. 
 Aşa cum am constatat şi la celelalte parohii craiovene observăm că 
în fiecare mahala locuiesc minoritari romi care se bucură de toată atenţia din 
partea slujitorilor bisericii fără deosebire – sunt botezaţi, cununaţi de rude 
ale lor, dar şi de stăpâni, şi înmormântaţi în cimitirul din jurul bisericii 
alături de români sau de membrii ortodocşi ai altor naţionalităţi. 
 Nivelul scăzut al dezvoltării oraşelor româneşti în preajma marilor 
reforme din a doua jumătate a sec. al XIX-lea care au dus la o mai rapidă 
integrare a noastră în sistemul democratic de valori ale Europei Apusene se 
observă şi din cuprinsul acestor izvoare demografice. Constatăm că în plin 
centru istoric al Craiovei există locuitori care au mai mult preocupări 
agricole, fapt consemnat de atributul de plugar, iar meseriile nu au ajuns nici 
măcar la faza manufacturieră, corporaţiile fiind cumva urmaşele vechilor 
bresle. Fiecare corporaţie avea ca sediu una din bisericile oraşului, în cazul 
bisericii Sf. Arhangheli era Corporaţia rachierilor, hangiilor şi cafegiilor 
care se întâlneau la „Izvorul Tămăduirii” al treilea hram al acestei biserici, 
dar care locuiau în diverse mahalale din Craiova.  
 Migraţia celor din diverse localităţi din Oltenia şi chiar din afară are 
caracter sporadic, de necomparat cu revoluţia industrială produsă în ţările 
central şi vest europene. Putem afirma că oraşul Craiova, ca şi alte oraşe ale 
ţării în frunte cu capitala Bucureşti, aveau caracter semiagrar şi locuitorii 
acestuia nu se desprinseseră de lumea satului.  
 Întâmplător întâlnim diverse persoane venite din oraşe şi sate din 
Oltenia ca: oraşul Caracal, Balş, Broşteni, Vlădaia, Fărcaşele, Pârşcov – 
Romanaţi; Cârcea, Locusteni, Popoveni, Cacaleţi, Preajba, Balta Verde, 
Cruşov, Horezu Poenari, Cioroi, Padea, Zănoaga, Gioroc, Golumb, Işalniţa  
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– Dolj; Boboloi - Târgu Jiu; Oteteliş – Vâlcea; Strehaia, Salcia – Mehedinţi 
şi altele.    
1832. Preoţi slujitori: Dumitru Bejan, Pătru Ungureanu, Hristea Cioroianu 
Referendarie. Botezaţi: 1. Statie sin Dumitru cojocaru; 2. Mihaiu sin Mateiu mărghitanu; 
3. Călin sin Ioan Broşteanu; 4. Mihaiu sin Iordache; 5. Maria sin Dinu ţiganu, naş Dumitru 
măcelaru; 6. Teodora sin Nicolae; 7. Ioana ţiganca, naş Iordache popa; 8. Catinca sin Ioan 
vizitiu; 9. Maria sin...; 10. Maria sin Ioniţă ţiganu; 11. Ioan sin Statie Fişcan, naş Ioana 
clucereasa; 12. Dumitru sin Tănasie; 13. Ştefan sin Hristea boiangiu, naş Gină braşoveanu; 
14. Costandin sin Vasile; 15. 13. nov., Dumitru sin Stan pescariu, naş Ştefan sin Dumitru 
Voicu sârbu; 16. Costandin sin Iovan, naş Hagi Costandin  
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 55/ 1832-botezaţi. 
Cununaţi: 1. 8 ian., Manea din satul Lăcusteni Dolj cu Mitrana sin Nicolae din Balş 
Romanaţi, naş Costandin hangiu cu soţia Ana; 2. 10 febr., 1832, Sava sin Gheorghe 
curerariu din Craiova cu Maria sin Ioan şelariu, naş Dumitru Gheţiu cu Maria, soţia sa; 3. 
11 febr., Nicolae sin Dinu cu Stana, naş Costandin sin Maria; 4. 5 iun., Ion sin Barbul din 
Golumb – Dolj cu Maria sin Petru croitoru din Golumb, naş Grigorie Alecsandrie cu Maria, 
mătuşa sa; 5. 11 iul., Manea sin Hagi Monea cu Ioana sin Boicea, naş Grigorie Alecsandrie 
cu Maria, mătuşa sa; 6. 3 nov., Dumitru cu Rada, naş Tudorache braşoveanu; 7. 5 nov., 
Pătru sin Ioan cu Gheorghiţa sin Radu chelariu, naş popa Hristea Referendarie; 8. 8 nov., 
Ion sin Ioan ceasornicariu din Caracal cu Maria sin Bencea din Craiova, primul la a doua 
cununie, naş Dumitru Braneţu cu soţia sa Maria. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 56/ 1832-cununaţi. 
Morţi: 1. 15 ian., Ioana sin Stan croitoru – de lingoare, 14 ani; 2. 28 febr., Ecaterina sin 
Costandin Ghimpa de 1 an; 3. 2 mart., Ioana sin popa Ioan protopopul – de oftică, 21 ani; 4. 
2 mart., Dumitru sin Mihai popa – de oftică, de 19 ani; 5. 30 mart., Mihai grecu – de 
lingoare, 45 ani; 6. 31 mart., Costandin sin Ivancea braşoveanu – de epilepsie, 3 ani; 7. 30 
mart., Gheorghe Ghilea din Târgu Jiu – de lingoare, 48 ani; 8. 2 apr., Maria sin Ioan – de 
lingoare, 60 ani; 9. 14 apr., Ioncea braşoveanu – de lingoare, 58 ani; 10. 16 iun., Ana sin 
Ţenea braşoveanu neguţătoriu – de oftică, de 1 an; 11. 20 iul., Paraschiva sin Ene Moraitu – 
de vărsat, 5 ani; 12. 3 aug., Ilie sin Floarea văduva – de vărsat, 4 ani; 13. 13 aug., Anastasia 
Braneţeanca – de vărsat,  38 ani; 14. 14 aug., Efrusina sin Costandin Ghimpa – de vărsat 
1,5 ani; 15. 31 aug., Petru sin Costandin cismariu – de vărsat, 2 ani; 16. 5 oct., Costandin – 
de bubat, 16 ani; 17. 6 oct., Sterie sin Ion braşoveanu – de vărsat, 25 ani; 18. 30 oct., Hrisia 
Vorvoreanca – de vărsat, 60 ani; 19. 30 nov., Ion Vârvoreanu de 70 ani; 20. 11. nov., Mihai 
– de vărsat, 4 luni; 21. 23. nov. Ana sin Panait – de vărsat, 25 ani; 22. 23 nov., Zoiţa sin 
Panait – de epilepsie, 12 ani; 23. 29 nov., Panait grecu – de vărsat, 48 ani; 24. 21 dec., 
Gheorghe sin Nicolae Carada – de vărsat, 3 luni 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 57/ 1832-morţi. 
1833: Preoţi slujitori: Dumitru Bejan, Pătru Ungureanu, Hristea Cioroianu 
Referendarie. Botezaţi: 1. 15 ian., Iraclie sin Hagi Costandin, naş Profira Bureţeanca; 2. 
19 febr. Efrusina sin Hristache cojocariu, naş Dumitru Zaharianu; 3. 25 febr., Marin sin Ion 
Stoica din Popoveni, naş Ioan Cacaleţeanu din satul Prodila, martori Iancu sin Ioan 
Cacaliceanu; 4. 26 febr. Hristodor sin postelnicu Dumitrache, naş Hristodor sin clucerul 
Niţă, martori Hristodor şi Nicolae Mihail; 5. 9 mart., Ecaterina sin Ioan Moraitu, naş 
Dimitrie sin Hristea Siliot, martor Ştefan sin Gheoghe dulgheru; 6. 16 mart., Elenca sin 
Ghiţă Coandă, naş Profira Bureţeanca, martor Anastasie rachieru; 7. 19 mart., Smaranda sin 
Costandin cizamaru, naş Păunica sârboaica, martor Radu chelariu; 8. 9 apr., Maria sin 
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Ioniţă croitoriu, naş Safta soţia lui Anastasie Zamfir din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, 
martor Stan vizitiu.......lipsă din arhivă. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 13/ 1833 - botezaţi. 
Morţi: 1. 12 mart., Teodora sin Iordache popa, de friguri – 3 ani; 2. 20 mart., Sotir sin 
Dumitrache Urziceanu, de lingoare – 9 ani; 3. 23 mart., Vasilie sin Hagi Costandin – 30 
zile; 4. 23 mart., Costandin cismaru, de lingoare – 30 ani; 5. 4 apr., Dimitrie grecu, de 
lingoare – 50 ani; 6. 14 apr., Ioan sin Dumitru Filip – 14 ani, de lingoare; 7. 17 apr., Genea 
sin Ion Braşoveanu, de lingoare – 20 ani; 8. 20 mai, Mihai sin Matei Mărăcineanul din 
Întorsura, de vărsat – 8 ani.  
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 6/ 1833 - morţi. 
 1834: Preoţi slujitori: Hristea Cioroianu Referendarie, Pătru Ungureanu şi Dimitrie 
Bejan. Botezaţi: 1.3 ian., Gheorghe sin Vasilie şi Maria sin Dumitru, naş Costache Dima; 
2. 2 febr., Elena, fiica lui Ţenea Teodor şi Maria Stan din mahalaua Sf. Ilie; 3. 2 mart., 
Nicolae sin Costandin şi Ioana, naş Profira Bureţoaia; 4. 1 apr., Apostol, tatăl Ilie sin 
Alecsie, Elena sin Marin, din mahlaua Sf. Gheorghe Nou, naş Ioan Căluianu din mahalaua 
Sf. Voevozi; 5. Joiţa sin Ioana, Ioana sin Stan din Drăgoteşti, naş Costandina văduva; 6. 
Costandin, fiul lui Ioan Roşu şi Gheorghiţa Ion; 7. Hrisava, fiica lui Nicola sin Petru şi 
Stanca sin Dumitru, naş Teodora Goguleasa; 8. Costandin fiul lui Iordache sin Mihai şi 
Ruxandra sin Stoian, naş Nicolae Mihail; 9. Ecaterina, fiica lui Pană sin Costandin şi Sima 
sin Andrei, naş Gheorghe Vărvoreanu; 10. Gheorghe, fiul lui Ion şi Maria sin Costandina, 
naş Ion braşoveanu; 11. Nicolae, fiul lui Mihail sin Marco şi Aniţa sin Stancu, naş Vasilie 
Băduţoiu; 12. Elenca, fiica lui Rucsandra din sat Strehaia, naş Maria sin Andrei, mahalaua 
Sf. Voevozi; 13. Mihai, fiul lui Barbu sin Marin şi Pena sin Mladin, naş Mihai Agi 
Costandin; 14. din mahalaua Maica Precesta, Ana, fiica lui Ionică sin Buţu şi Ana sin 
Vladu, din mahalaua Brânduşa, naş Dumitru Gheţoiu, 5 iun.; 15. Costandin, fiul lui Tănase 
Minovici şi Pereida ot Ioan; 16. 10 dec., Cleopatra, fiica lui Alexandru sin Karagheorghe şi 
Persida sin Ignat, naş Dumitru Portărescu, locuitor naşul în mahalaua Obedeanu; 17. 1 nov., 
Gheorghe, fiul Ghina sin Dumitru, naş Gheorghe Pişacov; 18. 4 dec.,  Nicolae, fiul lui Ion 
Simion şi Ghina, naş Nicolae Mihail grecu; 19. 23 dec., Anastasia, fiica lui Dumitru Iacov 
şi Păuna sin popa Hristea, naş Joiţa Diaca. 
Cununaţi: 1. 15 ian. Enache sin Radu argintar, cu Gheorghiţa sin Iane, naş Chiriţa văduva, 
martor Vasile D. Pavlovici; 2. 20 ian., Ilie sin Dumitru boiangiu cu Joiţa sin Enache 
cojocariu, naş Ion sin Ioniţă Oroveanu şi Maria mama sa; 3. 30 ian. Iovan sin protopopul 
Iordache cu Stana sin Nicolae Ioan, naş Nestor Pavlovici şi Ioana soţia sa, martori Ion 
dascălu; 4. 7 mai, Petco sin Stoica cu Mona sin Marin Dugăiaţu, naş Nestor Pavlovici; 5. 3 
dec., Nicolae sin Nicolae Piersăceanu cu Păuna sin Lelea boagiu, naş Nicolae Andrei.   
Morţi: 1. 3 ian. Diodora din Fântânele; 2. 3 ian. Ioana Ivan, militari; 3. 5. mart. Ioana 
Vasălie Ioan din Stângăceaua; 4. 10 mart. Dumitru cojocariu; 5. Ioan Nicolae Carada, 
spovedit de pr. Pătru Ungureanu, îngropat duminică 31 martie, 6. 7 mai 1834. Ioan sin 
Dumitru Cârlan din Sămărineşti, duhovnic Petre Bârsan; 7. 28 iun. Iancu sin Gheorghe 
Docuzu; 8. 7 iul. Elena sin Iordache popa; 9. 14 aug. Magda, fiica lui Costandin 
cârciumaru; 10. 19 aug. Elenca Ioan Moraitu; 11. 15 nov. Ioan Cârstea Cârstescu; 12. 7 dec. 
Ilie Ioan Nuţă; 13. 15 dec., Nicolae Ioana – ţigancă; 14. 21 dec. Tănasie grecu, de la popa 
Gheorghe de la biserica Sf. Botezătorul, 16. 31 dec., Gheorghiţa aruncată la biserică.  
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 4/ 1834 – botezaţi, 
cununaţi, morţi. 
 1835. Preoţi slujitori: Petru Ungureanu şi Dumitru Bejan. Botezaţi: 1.15 ian. 
Gheorghe, fiul lui Iovan Vălean căldărar; 2. Ioan, fiul lui Costandin bărbieru, naş Stanca; 3. 
Maria, fiica lui Nica cismaru şi Dumitrana, naş Dima Mladen; 4. 11 febr. Dumitru; 5. 
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Dumitra, fiica lui Radu Diaconu militar; 6. Safta, fiica lui Gheorghe Vlad chirigiu; 7. Ioana, 
fiica lui Todorache abagiu, naş Constantin; 8. Mihaiu, fiul lui Ilin căldăraru; 9. Teodora,  
fiica lui Teodor Grăbeanu croitori; 10. Ilie, fiica lui Nicolae chirigiu; 11. Dumitra, fiica lui 
Dumitru croitor; 12. Gheorghe, fiul lui Barbu Cioacă, cojocaru; 13. Ion, fiul lui Stan 
cluceru; 14. Gheorghe, fiul lui Nicolae ţigan potcovaru; 15. Ioan, fiul lui Padu croitoru; 16. 
Sanda, fiica lui Teodor Ciocea olaru şi Nasta, naş Mihaiu Ciocea. 
Botezaţi: 1. 10 ian., Ioan, părinţi: Ecaterina şi Teodor Mihalache braşoveanu, naş Ion 
Sandulache; 2. 8 febr., Dumitru, părinţi: Stanca şi Dinu Giugea rachier, naş Dumitru 
Giugea; 3. 12 febr., Petru, părinţi: Maria şi Nicolae, naş Petru Boagiu, 4. 3 mart., Ioan, 
părinţi: Maria şi Ioan Ţoţoiu, naş Ioan Agiu; 5. 3 mart., Ţenea, părinţi: Joiţa şi Ilie Dimitriu 
braşoveanu, naş Ţetea Cioroianu; 6. 10 mart. Stancu, părinţi: Pârva şi Preda Şerbu plugaru; 
7. 10 mart., Ţenea, părinţi: Paraschiva şi Ioan din mahalaua Sf. Ioan Hera, naş Manu 
Iliovici; 8. 17 matr. Costandin, părinţi: Maria şi Ilie, naş Costandin Dima; 9. 7 apr., Ene, 
părinţi: Ştefana şi Petru Burcea rachieru, naş Ene....; 10. 10 mai, Anastasie, părinţi: Doamna 
şi Ene Zăvoianul arendaşul, naş Ilie Cioroianu; 11. 7 iun., Vasilie, părinţi: Rada şi 
Costandin pescaru din Cârcea, naş Maria Ciocea; 12. 7 iun., Anastasie, Părinţi: Ioana şi 
Dumitru Teodorache plugaru din mahalaua Troiţa, naş Teodorache Cioroianu; 13. 20 iun., 
Nicolae, părinţi: Profira şi Ion, naş Teodor Ciocioiu; 14. 2 iul., Maria, părinţi: Maria şi Dinu 
Pârvan cojocaru, naş Marghioala postelniceasa; 15. Ioana, părinţi: Ana şi Sandu cărbunaru; 
16. Hristea, părinţi: Maria şi Mladen Cioacă bărbieru, naş Maria Roşu; 17. Fotina, părinţi: 
Dobriţa şi Dumitru Fotinu curelaru, naş Apostol Nicolae; 18. Dumitru, părinţi: Sultana şi 
Dumitrache rachieru, naş Domna Sandulache; 19. Dumitru, părinţi: Sultana şi Ghiţă, naş 
Profira Boruzoaica; 20. 8 nov., Joiţa, părinţi: Maria şi Mihaiu braşoveanu, naş Iordache 
Vorvoreanu; 21. 14 nov., Sofia, părinţi: Ana şi Zamfirache Urziceanu arendaşul; 22. 18 
nov., Florea, părinţi: Elena şi Gheorghe Ianovici braşoveanu, naş Dumitrache Măceşanu; 
23. 1 dec., Stan, părinţi: Stanca ţiganca şi Ioan ţiganu potcovarul, naş Stana, 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 17/ 1835 - botezaţi. 
Cununaţi: 1. 6 ian., Stoian Dima arendaşu cu Maria fiica Badei, 2. 20 febr., Costandin 
Golu arendaşu cu Elena, fiica Ecaterinei Dimitriu; 3. Ioan Coconu sin Badea cluceru cu 
Maria, ..... 4. Costandin grecu arendaşu cu Elena, fiica văduvei lui Ioan, naş Ene Marghitu 
şi Dobriţa, 5. 6 dec.,Mihail Gheorghiu sin Pade logofăt fecioru cu Ioana,...., naş Atanasie 
arendaşu şi Persida arendăşoaica; 6. 22 dec., Ioan aprodicel cu Dumitra, fiica lui Ioan, naş 
Pătru Belu şi Maria. 
Morţi: 1. 5 ian., Ilie Cioroianu plugar; 2. 16 mart., Maria; 3. 17 mart., Ţenea; 4. 20 mai, 
Badea breslaşu; 5. 10 iun., Ilie purcaru plugaru; 6. 30 nov., Lambru grecu arendaşu. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, morţi, dos. 1/1835. 
1836. Preoţi slujitori: Petru Ungureanu, Dumitru Bejan, Hristea Cioroianu 
Referendarie. Cununii: 1. 12 ian. Dumitru Manuel Vrăţeanu, rachier cu Liţa, feciaora lui 
Rada şi a lui Marin abagiu din mahalaua Sf. Spiridon, naş Hristache cojocar cu Eufrosina; 
2. 6 febr. Dumitru sin Ioan cluceru za arie arendaş cu Efrusina, fiica Elencăi şi a lui Matei 
Lăcusteanu – mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş Teodora Goguleasa şi Statie nepotul său; 3. 
19 apr. Gheorghe sin Ioan Vorvoreanu, cu Sultana fiica Zoiţăi şi a lui Ene Hagi Hristea, naş 
Enache Stoenescu cu Mariţa, preot slujitor Gheorghe protopopu; 4. 10 mai Dumitru sin 
Gheorghe grecu arendaş cu Maria, fiica  Elencăi şi a lui Nicolae, naş Nicolae Mihail şi 
Victoria soţia sa; 5. 28 iun. Costea sin Petco sârbu săpunariu cu Ana, fiica Stancăi şi a lui 
Ioan Vasiliu, naş Dumitru Cernătescu şi soţia sa Maria; 6. 26 iul. Iosif sin Ion Totos 
ungureanu vizitiu, cu Dafina fiica lui  Bălaşa şi a lui Gheorghe din Craiova, la a doua 
cununie, naş Ene Moraitu şi Dobtiţa; 7. 16 aug. Gheorghe sin Tănase potcovar al dumnealui 
Iorgu Bibescu din mahalaua Sf. Ilie cu Pătra, fiica  lui Marin cobzar al domnului Iorgu 
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Bibescu din mahalaua Sf. Ilie, naş Gheorghe Vârvoreanu cu Sultana soţia lui; 8. 11 oct. 
Costandin sin Ioancea neguţători din mahalaua Sf. Ilie cu Ecaterina, fiica lui Ioan băcanu 
din mahalaua Sf. Ilie, naş Ţănea sin Ioancea Oroveanu braşovean cu soru-sa Peca; 9. 25 oct. 
Ioan sin Elena văduva, slugă, cu Maria, fiica lui Vasilie Urcă, naş Costandin Ghimpa lănari, 
cu Bălaşa soţia sa.  
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 26/ 1836-cununaţi. 
Morţi: 1. 5 ian. Ecaterina, fiica lui Marin Caluda; 2. 18 ian. Ene Moraitu, arendaş; 3. 18 
ian. Preda sin Stoica croitor, nevârstnic; 4. 4 febr. Costandin Miliovici, boltaş, 5. 1 mart. 
Nicolae Almaju , boieru; 6. 10 mart. Gheorghe sin Matei, din satul Măgăreşti – Gorj, 
militaru; 7. 25 mart. Barbu Bădoi, plugaru; 8. 4 iunie, Ioana sin Ioan Pecioru; 9. 24 iun. 
Trina sin Stanciu hagi, soţia lui Vasilie cavafu; 10. 27 sept. Ioana sin Ioan Popescu din 
Braşov, nevârstnic; 11. 4 oct. Sima fiica Cheri văduvei slujnică; 12. 12 dec. Ilina sin Ioan 
herariu (n.n. fierar), nevârstnic. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 22/ 1836- morţi. 
1837. Preoţi slujitori: Hristea Cioroianu Referendarie, Pătru Ungureanu şi Dimitrie 
Bejan. Botezaţi: 1. 8 ian. Efrusina, fiica lui Siţa şi Dumitru sârbu cojocaru, naş Hristache 
cojocaru; 2. 7 ian. Gheorghiţa, fiica lui Stanca şi Soare ţiganul, naş Costandin Ghespa; 3. 6 
ian., Iordache sin Păuna şi Dumitru Dianu arendaş, naş Zinca sin Iancu; 4. 20 ian., Maria, 
fiica lui Efrusina şi Dumitru Sandulache, naş Teodora Goguleasa; 5. 30 ian., botezat 4 febr. 
Costandin, fiul lui Victora şi Nicolae Mihail arendaş, naş Sofia soţia lui Costandin 
Braboveanu – botezat popa Hristea Referendarie, 6. 27 Ian., Gheorghiţa, fiica lui Joiţa şi 
Chiriac din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş Costandin Ghimpa, 7. 15 febr., Iacob, fiul lui 
Păuna şi Badea ţiganul lui Nicolae Chintescu, naş Tuţa sin Maria ţiganca lui Nicolae Cociu; 
8. 12 febr., Ioan, fiul lui Sultana şi Gheorghe Vârvoreanu –arendaş, naş Enache Stoenescu; 
9. 24 febr., Savastiţa, fiica lui Hrisafa şi Ioan sin popa Costandin arendaş, naş Alexandra 
soţia Vâlcii; 10. 4 mart., Rucsandra, fiica lui Ioana şi Pătru neguţător de la Caracal, naş 
Luxandra, soţia lui Iordache popa; 11. 19 apr., Samfira, fiica lui Ioana şi Drăgoi ţiganul lui 
Gheorghe Peşiacov, naş Rada văduva, slujnica lui Gheorghe Peşiacov; 12. 6 apr. Zamfira, 
fiica lui Maria şi Ilie sin Anghel al Neagului, mahalaua Sf. Nicolae Ungureanu, naş Ioana 
sin Vasilie cojocar Pădeanu; 13. 12 mai, Costandin fiul lui Voica şi Nicolae sin Ilie 
Chintescu, arendaş, mahalaua Toţi Sfinţii, naş Costache Hagi Toma, 14. 12 iun., 
Paraschiva, fiica lui Maria şi Manea ţiganul lui Iota, ginerele Coicii, naş Paraschiva, soţia 
lui Păun dulgheru; 15. 7 iul., Costandin fiul lui Elena şi Dinu ţiganul la Hristache cojocar, 
naş Elenca sin Efrusina, soţia lui Hristache; 16. 13 iul., Ecaterina, fiica lui Maria şi 
Costandin Hristea, arendaş, naş Floarea, soţia răposatului Cocu braşoveanu; 17. 20 iul., 
Maria, fiica lui Elena şi Bârstea boagiu, naş Maria soţia lui Gicu Dupică?; 18. 23 iul. 
Gheorghe, fiul lui Domniţa şi Ioan Taicu plugar în satul Preajba, naş Elenca cumnata 
Vârvoreanului; 19. 24 aug., Pena, fiica lui Zoiţa şi Ilie sin Dumitru, arendaş, naş Ţenea sin 
Ioniţă Oroveanu; 20. 28 aug. Ana, fiica lui Pena şi Ioan vizitiu, naş Mihalache sin Cocu; 21. 
19 sept., Ecaterina, fiica lui Maria şi Dumitru arenaş, naş Victora, soţia lui Nicolache 
Mihail; 22. 2 oct. Ioana, fiica lui Marica şi Ţenea cojocar, mahalaua Sf. Ilie, naş Maria sin 
Ioan Braneţu; 23. 16 oct., Alexie, fiul lui Persida şi Alexandru Cerna Caragheorghe, naş 
Dumitru Portărescu; 24. 24 oct., Statie, fiul lui Păuna şi Ioan rachierul, naş Teodora 
Goguleasa; 25. 26 oct., Nicolae, fiul lui Elisaveta şi Dimitrie Ioan arginataru, mahalaua Sf. 
Gheorghe Nou, naş Genu sin Nicola Dupică; 26. 25 oct., Dumitru fiul lui Ianca şi Ioan 
braşoveanu, naş Dumitru sin Tudorache; 27. 2 nov. Elenca, fiica lui Anastasia şi Nicolae 
Terpu boltaşu, naş Teodora Goguleasa; 28. 5 nov., Maria, fiica lui Maria şi Gheoghe 
Peşacov braşovean, naş Costache Dima Popovici; 29. 8 nov., Mihail, fiul lui Ecaterina şi 
Dumitru Agi Anghel, vameş, naş Petre Veron; 30. 21 nov. Pârva, fiica lui Maria şi Neagoe 



93 
 

cismar din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş Iordache Stoian; 31. 9 nov., Gheorghe, fiul lui 
Petrea şi Ioan sin Cărnişanu, arendaş, naş Gheorghe Vârvoreanu. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 19/ 1837 - botezaţi. 
Cununaţi: 1. 10 ian., Melenco comnatu lui Anastasie Chintescu, neguţătoru, mahalaua Sf. 
Ioan Hera, cu Zoiţa, fiica lui Dumitru Antoniu, mahalaua Oota, prilmul la a doua cununie, 
al doilea la prima cununie, naş Hristache cojocar şi Efrosina soţia sa, 2. 17 ian., Ivan sin 
Pătru Glavcea rachieru din mahalaua Mântuleasa cu Lucsandra, fiica lui Ioniţă Pătru Ţopa, 
mahalaua Sf. Dimitrie, naş Gheorghe Calangiu cu Savastiţa soţia sa; 3. 5 febr., Radu sin Ilie 
viariu din satul Scaeşti cu Maria, fiica lui Pătru olariu din mahalaua Postelnicu Fir, amândoi 
a doua cununie, naş cucoana Tudoriţa Goguleasa; 4. 12 febr., Matei sin Barbu ce este la 
Costandin Dimitriu vizitiu, cu Ana fiica Vasilcăi, naş Tudor Pădilau cu Paraschiva soţia sa; 
5. 14 febr., Stoian sin Ioniţă boiagiu, cu Efrosina, fiica Mărgăritei din mauhalaua Sf. Ilie, 
primul la a doua cununie, naşi Iota sin Hristea cu Maria, soţia lui, arendaş; 6. 14 febr., Ioan 
sin Călin Piscanu, arendaş, mahalaua Băşicăi, cu Dumitra, fiica lui Hristea Iliavici, din 
mahalaua Sf. Ioan Hera, naş Gheorghe Vărvoreanu cu Elenca cumnata sa; 7. 14. febr., 
Dumitru sin Iliuţă Chintescu, arendaş, cu Mahda, fiica lui Niţu Hagi, din mahalaua Toţi 
Sfiinţii, naş Costache Tircă şi Elenca, soţia sa; 8. 16 mai, Miloş angiu (n.n. hangiu) 
Beligrădeanu cu Magdalina, fiica lui Chiriac cântaragiu, din mahalaua Sf. Dimitrie, naş 
Andrei Spănu, angiu; 9. 24 oct., Stan sin Dumitru Cârstinei din satul Bălţaţi, cu Elena, fiica 
lui Mihai din satul Bălţaţi, naş Hagi Costandin cu Mihai,  fiul său. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 19 şi 53/ 1837 - 
cununaţi. 
Morţi: 1. 8 ian., Nicolae sin Agi Costandin; 2. 23 ian., Maria sin Dumitru Sandulache; 3. 5 
febr., Zaharia sin Iordache popa; 4. 16 febr., Efrusina soţia lui Dumitru Sandulache; 5. 28 
febr., Nicolae sin Ioniţă braşoveanu; 6. 9 mart., Reveca soţia lui Tănasie rachierul; 7. 14 
mart., Alexandru sin hagi Costandin; 8. 19 mart., Elenca sin Ioan braşoveanu; 9. 19 mart., 
Alexandra sin Pătru ot Drăgomireasa; 10. 12 mai, Maria închiarătoarea, ţiganca Stancăi 
clucereasa, 11. 10 iun., Nanu clucer Sandulache; 12. 20 iun., Coiciu braşoveanu; 13. 24 
aug., Dumitru sin Stan, ţiganu lui Costandin popa; 14. 21 sept., Ştefan, vizitiul lui Gheorghe 
Vârvoreanu; 15. 8 oct., Geca cojocaru; 16. 30 oct., Profira Bureţoaica. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 27/ 1837- morţi. 
 1838. Botezaţi: 1. 6 ian., Alexandru, păriţi: Rada şi Ion Pădean plugaru, naş Stanca 
văduva; 2. 26 ian., Zoiţa, părinţi Catrina şi Ion Bureţa fogofătu din mahalaua Mântuleasa, 
naş Joiţa a Concii; 3. 29 ian., Maria, părinţi: Dina şi Nicolae ţiganu, naş Ioan Popescu; 4. 15 
febr., Ecaterina, părinţi: Profira şi Ţănea Nicolau neguţător, naş sin Preda lănaru; 5. 21 
febr., Alexandra, părinţi: Frusina şi Stoian sin Ioncea boiangiu, din mahalaua Sf. Ion, naş 
Maria soţii Iotii; 6. 1 mart., Dumitru, părinţi: Safta şi Alixandru, vizitiu, naş Frusina soţia 
lui Zaharia; 7. 30 mart., Ion, părinţi: Sultana şi Costandin Guţă, neguţător, din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi, naş Dumitru şi Ghiţa; 8. 23 mai, Iota, părinţi Maria şi Gavrilă Boangiu, 
mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş, Iota; 9. 23 iun., Pătru, părinţi: Costandina şi Sterie Ioan, 
neguţător, naş Gheorghe Vârvoreanu; 10. 16 iul., Dumitru, părinţi: Catrina şi Ion militaru, 
naş Dumitru Bărbulea, grădinaru; 11. 16 iul., Gheorghe, părinţi: Marica şi Ion Golumbeanu 
ot Golumb, naş Anastasia jupâneasa; 12. 17 iul., Alexandru, părinţi Bica şi Radu, croitoru 
din mahalaua Sf. Nicolae, naş Paraschiva ereiţa a lui Hristea Popescu, 13. 7 iul., Maria, 
părinţi: Ioana şi Ioniţă rachieru, din mahalaua Dudu, naş Gheorghe sin Despa; 14. 14 aug., 
Dumitru, părinţi: Gheorghiţa şi Ene argintar, naşe Ana ereiţa, 15. 17 aug., Ecaterina, 
părinţi: Hrisanta şi Ion Popescu, moşier, naş Savastiţa sin Anghel; 16. 29 oct., Frusina, 
părinţi: Maria şi Ivancea, căldăraru din mahalaua Episcupului, naş Mihai sin Hagi 
Costandin; 17. 30 oct., Tiţa, părinţi: Victora şi Nicolae Mihail, moşier, naş Anastasia soţia 
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lui Nicola Manoil; 18. 18 dec., Sevastiţa, părinţi: Joiţa şi Meleico Gheorghe, arendaş din 
mahalaua Oota, naş Hristache, 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 15/ 1838 - botezaţi. 
Cununaţi: 1. 20 nov., Dumitru sin Enea Ghenea, neguţător cu Maria fiica lui Ioniţă şi 
Cheriţa, naş Tudorache braşoveanu; 2. 1 dec., Costandin sin Ion, neguţător cu Marica fiica 
Predi şi Ion Hristea, naş Dumitrache Costandin Ghimpa; 3. 5 dec., Radu dascălu Popescu 
cu Stanca fiica Mariei şi a lui Marin Cruce, primul la a doua cununie, naş Ion Dulgheru; 4. 
25 dec., Hristea sin Gheorghe grecu, neguţător cu Maria fiica Ioanei şi Niţă boangiu, naş 
Costache Dima cu Maria soţia sa. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 16/ 1838- cununaţi. 
Morţi: 1. 10 ian., Neagoe, plugar de ani 60; 2. 18 ian., Arghir Hristea, simigiu, de ani 40; 3. 
31 ian., Maria, soţia lui Ion Picioruş, cărămizar de ani 50; 4. 17 febr., Dumitru vizitiu, de 
ani 30; 5. 19 febr., Frusina sin Răstea, dulgheru de ani 60; 6. 29 mart., Costandin sin 
Gheorghe Popovici de un an; 7. 9 iul., Hristache sin Costandin Ghimpa, de ani 11; 8. 21 
iul., Gheorghiţa sin Floru rob de ani 2; 9. 31 iul., Ştefan sin Radu de o lună; 10. 7 aug., 
Floarea sin Gheorghe braşoveanu de ani 3; 11. 17 sept., Dumitra sin logofătul Nicolae de 
ani 7; 12. 6 nov., Andrei Udrescu din satu Oteteliş de ani 40; 13. 18 nov., Costandin ţiganu 
a lui Hristache Zamfir de ani 60. 
SJAN Dolj, Registre stare civilă, Biserica Sf. Arhangheli Craiova, dos. 17/ 1838 - morţi. 
1839. Botezaţi: 1. 2 ian., Hristea, părinţi: Sanda şi Dumitru cojocaru din mahalaua Sf. 
Spiridon, naş Hristache cojocar Zamfir; 2. 7 ian., Teodora, părinţi: Sultana şi Gheorghe 
Vărnescu, naş Ianache Stoenescu; 3. 7 ian., Ioan, părinţi: Ioana şi Monea Hagi lumânăraru, 
din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Gregorie Alexăndru, lănaru; 4. 14 ian., Mariţa, 
părinţi: Pena şi Bargu rachieru ot Dudu, naş Mihai hagiu Costandin rachieru; 5. 16 ian., 
Ianache, părinţi: Voica şi Nicolae sin Iancu surugiu, naş Filip sin Dumitru Urziceanu; 6. 20 
ian., Ioan, părinţi: Anastasia şi Nicolae boltaşu, naş Teodora Goguleasa; 7. 8 febr., Fani, 
părinţi: Ecaterinia şi Dimitrie hagi Anghel vameşu, naş Elenca Teodor; 8. 1 mart., Nicolae, 
părinţi: Dobriţa şi Neagu Guţă, şelaru, naş Ana sin Dumitru Gheţa; 9. 12 mart., Dimitrie, 
părinţi: Maria, din mahalaua Mântuleasa, naş Gheorghe Calangiu; 10. 29 mart., Nicolae, 
părinţi: Maria sin Gheorghe Pişacov, moşier, naş Nicolae Costandin Ghimpa; 11. 9 apr., 
Nicolae, părinţi: Elenca şi Costache Tărţă Surecescu, naş Nicolae Terpu boltaşu; 12. 20 
apr., Neacşa, părinţi: Stanca şi Costandin robu.... din mahalaua Episcopului, naş Neacşa 
ţiganca; 13. 20 mai, Costandin, părinţi: Elenca şi Cârstea boiangiu din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi, naş Ţănea Dunea braşoveanu; 14. 20 mai, Frusina, părinţi: Păuna şi 
Barbu, robul Popoveanului ot sat Bocovăţu, naş Maria şi Ioan slugă; 15. 3 sept., Florea, 
părinţi: Aniţa şi Stan robul dumnealui Nicolae Mihail, naş Florea Ghenea ţiganu; 16. 8 
sept., Ecaterina, părinţi: Marica şi Costandin rachieru, naş Gheorghe sin Costandin Ghimpa; 
17. 8 sept., Mariţa, părinţi: Pârva şi Iordache Stoian braşoveanu, naş Gavril Ioan popă; 18. 
10 sept., Grigore, părinţi: Elisabeta li Dimitrie braşoveanu din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, 
naş Ţănea Nicolau....; 19. 27 sept., Elenca, părinţi: Tiţa şi Mihai Pavlovici bogasieru din 
mahalaua Sf. Ilie, naş Elenca sin Mihai boltaşu; 20. 19 sept., Costandin, părinţi: Păuna de 
fată mare ot Balta Verde, naşă Maria sin Dumitru Caluda; 21. 25 sept., Anastasia, părinţi: 
Mariţa şi Hristea Gheorghe arendaşu din mahalaua Toţi Sfinţi, naş Anastasia Dimoleasa; 
22. 8 oct., Maria, părinţi: Maria şi Costache căpitanu Nicolae Dianu, naş Gheorghe 
Peşiacov; 23. 20 oct., Maria, părinţi: Sanda şi Dobre robu dumneaei Maria Găteală, naş 
Costandina soţia lui Dumitru....boagiu; 24. 4 nov. Ioana, părinţi: Mariţa şi Ilie Cioroianu 
plugaru ot Ungureani, naş Ioana sin Vasile cojocaru; 25. 8 nov. Elena, părinţi: Gheorghiţa 
şi Velea Pavlovici, moşier din mahalaua Sf. Ioan, naş Elena şi Petre Velea Pavlovici; 26. 6 
nov., Dumitra, părinţi: Nicolae Andrei Părcu braşoveanu, naş Ivancea Matei.....boagiu; 27. 
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26 dec., Maria, prinţi: Ştefana şi Pătru robu lui Mitru Cernătescu, naş Floarea văduva; 28. 
26 dec., Ioan, părinţi: Pena şi Ioan vizitiu din mahalaua Sf. Apostoli, naş Mihalache sin Ion 
braşoveanu. 
Cununaţi: 1. 15 ian., Evanghelie arendaşu sin Teodor Ţucaş din mahalaua Troiţa cu Elena 
fiica Joiţăi şi a lui Ene hagi Hristea, naş Enachie Stoenescu şi Maria soţia sa, obrazul 
bisericesc de părintele vlădica Timoftei;3 2. 22 ian., Gheorghe plugaru sin Radu Vârtop din 
satul Fărcaş sud Romanaţi cu Voica fiica Mariei şi al lui Avram Păunescu plugaru din satul 
Boboloi sud Gorji, naş Dumitrache Popescu cu soţia sa Dumitrana; 3. 29 ian., Ilie cojocaru 
sin Pop Ilie din mahalaua Trioţa cu Dumitarna, fiica Ioviţăi şi a lui Dumitru bragagiu; 2 
febr., Teodor heraru sin Florea Brătianu, din mahalaua Sf. Voevozi cu Băluţa, fiica Cheraţei 
şi a lui Stoian croitoru, din mahalaua Troiţa, naş Dumitru Miticu heraru şi a lui Ana soţia 
sa; 5. 4 febr., Gheorghe plugaru sin Ioviţă mărghitan, din mahalaua Sf. Voevozi cu Floarea, 
fiica Mariei şi a lui Dumitru Tertea plugaru din Străhaea, naş Ioan Ioanovici avucatu cu 
Zinca soţia sa; 6. 28 mai, Nicolae suregiu sin Costandin Ghimpa lănaru cu Costandina, fiica 
Joiţei şi a lui Ene hagi Hristea suregiu, naş Gheorghe Calangiu lănaru cu Savastiţa soţia sa, 
obrazu bisericesc părintele vlădica Timoftei.  
Morţi: 1. 26 ian., Teodora sin Gheorghe Vărvoreanu; 2. 2 apr., Gheorghe Jitoi lănaru; 3. 6 
apr., Ioan sin Andrei dulgheru din mahalaua Sf. Treime; 4. 6 iul., Elenca sin protopopu 
Iordache Cioroianu ot mahalaua Păru; 5. 5 aug., Dumitru sin Enache argintaru ot voivozi; 6. 
11 sept., Ştefan sin Ţenea Ionciu Oroveanu braşovean ot Sf. Voevozi; 7. 24 aug., Efrusina 
sin Costandin Vasile cavafu ot st. Ilie. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 11/1839. 
1840. Născuţi şi botezaţi: 1. 1 şi 6 ian., Hristache, părinţi: Sofia şi Ion Boşa boltaş, naş 
Anastasie sin hagi Costandin, arendaş; 2. 2 şi 7 ian., Antonie fiul lui Teresia şi Ioan Vasile 
angineru, născut la Praga (n.n. de unde venea Ioan Vasile), naş Costache Dima Popovici şi 
Măria soţia sa. 3. 6 şi 14 ian., Măria, părinţi: Măria şi Neagoe cismaru ot Sf. Gheorghe 
Vechi, naş Iordache Stoianovici braşoveanu şi Maria; 4. 6 şi 14 ian., Gheorghe, părinţi: 
Joiţa şi Gheorghe Vârvoreanu, moşier, naş Ioan Stoenescu şi Maria; 5. 7 şi 15 ian., Ioana, 
părinţi: Sanda şi Enache ţiganu rob, naş Mihai sin Pană plugaru; 6. 8 şi 21 ian., Joiţa, 
părinţi: Păuna şi Iovan trăistariu ot Sf. Ioan, naş Zaharia sin Nicola Decea moşier; 7. 1 şi 9 
febr., Sultana, părinţi: Dumitra şi Ion Piscanu, arendaş ot Băşica, naş Dumitru sin Ioan 
Vărvoreanu arendaş; 8. 8 şi 11 febr., Ecaterina, părinţi: Scarlata şi Dumitru rachieru ot 
mahalaua Ungureni, naş Ecaterina sin Ene hagi Hristea arendaş; 9. 22 mart. şi 1 apr., 
Anastasie, părinţia: Joiţa şi Marin Chintescu arendaş ot Sf. Apostoli, naş Măria sin 
Costantin Ghimpa moşier; 10. 1 şi 13 apr., Antonie, părinţi: Măria şi Antonie Hristea hagiu 
ot Sf. Ioan, naş Ilinca sin pitariu Velea moşier; 11. 4 şi 12 mai Teodora, părinţi: Ilinca şi 
Ioan Cârceanu plugar ot Sf. Gheorghe Vechi, naş Elisaveta a răposatului Gheorghe 
cojocariul subţire; 12. 24 şi 26 mai Catinca, părinţi: Păuna şi Nicolae Chiriţă ot Toţi Sfinţii, 
naş cocoana Maria a răposatului Nicolae Rusănescu moşier; 13. 23 şi 26 mai Măria, părinţi: 
Măria şi Dumitru Truşcă plugar, satul Bălţaţii de Jos, naş Antonie sin popa Mincă ot Sf. 
Voevozi; 14. 15 şi 23 iun., Tănasie, părinţi: Gheorghiţa şi Enache argintar, naş Chiriachiţa 
văduva; 15. 20 şi 23 iun., Nicolae, părinţi: Măria şi Dumitru Gheorghiu moşier, naş 

                         
3 Este vorba de arhierul Timotei Evdoxiados (n. 1789 Kahurita – Grecia, d. 1876), hirotonit 
la 13 dec. 1836, “locţiitor de chiriarh şi prezident Consistorii” la Craiova din 1840  - 17 
iunie 1848 – decedat 27 iun. 1876. La acea dată din 20 apr. 1838 scaunul de episcop al 
Râmnicului era vacant, locţiitor fiind numit de către mitropolitul Neofit arhieraul Timotei 
Evdoxiados. Vezi: Ioan SCURTU, ION ALEXANDRESCU, ION BULEI, ION MAMINA, 
Enciclopedia de istorie a  României, ediţia a III-a, Ed. MERONIA, Bucureşti, 2002, p. 605. 
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Nicolache Mihail moşier; 16. 6 şi 8 iul., Dumitru, părinţi: Badea şi Ioan dulgheru ot satu 
Cârcea, naş preoteasa Dumitra a răposatului popa Nicolae ot Sf. Voevozi; 17. 7 şi 11 iul., 
Aritina, părinţi: Profira şi Jipea Dumitru boltaşu, naş cocoana Nastasia sin Ioan Cupa 
moşier; 18. 19 şi 14 iul., Ioan, părinţi: Efrusina şi Stan sin Ioncea fieraru ot Sf. Ioan, naş 
Alexandru sin Fota Hristea moşier; 19. 26 şi 28 iul. Maria, părinţi: Joiţa şi Ilie Dumitru 
moşier, naş Ştefan sin Ioncea Oroveanu braşoveanu; 20. 12 şi 14 aug., Costandin, părinţi: 
Măria şi Ioan Hristea moşier, naş Floarea sin Conea moşier; 21. 13 şi 15 aug., Măria, 
părinţi: Măria şi Ioan Ungureanu plugaru, din satu Eşalniţă, naş Nicolache Mihail moşier; 
22. 1 şi 4 sept., Ana, părinţi: Zamfira şi Mihai braşovean ot Sf. Ilie, naş Costandin sin Ioan 
Costandinovici moşier; 23. 24 şi 29 sept., Ecaterina, părinţi: Bălaşa şi Păun Dăroiu ot Sf. 
Nicolae Dărăbănţia, naş Caliopi sin Dumitru moşier; 24. 1 şi 6 oct., Nicolae, părinţi: Zinca 
şi Nicolae Terpu boltaş, naş cocoana Tudoriţa Goguleasa, 25. 1 şi 6 oct., Dumitru, părinţi: 
Măria şi Ghenea cojocaru ot. Sf. Gheorghe Vechi, naş Tudorache fieraru braşovean; 26. 7 şi 
13 oct., Paraschiva, părinţi: Stana şi Soare ţigan robu dumnealui Costandin Ghimpa, naş 
Paraschiva roaba lui Costache Dima Popovici moşier; 27. 10 şi 13 oct., Drăgoi, părinţi: 
Aniţa şi Stan robul dumnealui Nicolae Mihail moşier, naş Drăgoi robul dumnealui 
Gheorghe Pişacov; 28. 13 şi 24 oct., Stana, părinţi: Costandin Ştefan moşier şi Elenca, naş 
Gheorghe Vârvoreanu soregiu; 29. 10 şi 13 nov., Badea, părinţi: Maria şi Mladin Malciu 
bărbier ot Sveti Nicolae din Dorăbenţie, naş Vasile sin cocoana Joiţa angiţa Cociuleasa; 30. 
20 şi 24 nov., Gheorghe, părinţi: Catrina şi Nicolae Ghimpa moşier, naş Ghiţă Calangiu 
moşier; 31. 26 nov. şi 1 dec., Măria, părinţi: Rada şi Ioan slugă, naş Tudoriţa Goguleasa; 
32. 19 şi 24 dec., Măria, părinţi: Măria şi Ioniţă Petrovici moşier ot Postelnicu Fir, naş 
cucoana Tudoriţa Goguleasa. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 3/1840 şi 53/ 
1840 - botezaţi. 
Cununaţi: 1. 28 ian., Pandalie sin Mladen arendaş ot Sf. Ioan cu Anastasia sin Dincă Gheţa 
moşier, naş Petrache sin Coicea braşoveanu şi Elenca arendaş; 2. 4 febr., Costandin sin 
Sârbu podaru – croitoru ot mahalaua Precesta Mare cu Ioana sin Ioan cureralu ot Maica 
Precesta Mare, naş Ioan sin Costandin Ghimpa arendaş şi Catrina, 3. 22 febr., Matei sin 
Mihai Ţană arendaş cu Pena sin Ioncea Oroveanu braşovean, naş Măria sin Matei Zană 
boagiu şi Zinca soţia sa; 4. 22 febr., Dumitru sin logofătul Costandin Toporan braşoveanu 
cu Floarea sin popa Pătru ot. Sf. Voievozi, naş Ţenea sin Nicolae Dumba boltaş şi Profira; 
5. 23 oct., Gheorghe sin Dumitru zidaru cu Anstasia sin Ioan Profir şi Măria – plugar, naş 
Pătru logofăt, 6. 24 nov. Mihai sin Firea...... cismaru cu Rada sin Mărin croitori, naş popa 
Pătru; 7. 26 dec., Gheorghe sin Bogdan Glăvile? logofăt cu Maria sin Ioan cântăreţul ot Sf. 
Ioan Molea, naş Costandin şi Victora sin Nicolache moşier. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 3/1840 şi 54/ 
1840 –cununaţi 
Morţi: 1. 5 ian., Caliopi sin Ghiţă Calangiu moşier; 2. 15 ian., Costandin sin Antonie 
Velcovici alămaru; 3. 18 ian., Ioana sin Pătru cojocaru Braneţu, moşier; 4. 29 ian., Spiridon 
grecu croitoru, străin; 5. 22 febr., Tudora sin Trăsnea din satu Vlădaia, plugar; 6. 27 iun., 
Rocsanda, soţia lui Iordache Cocea, moşier; 7. 12 iul., Anastasia soţia lui Alecsandru Fota ? 
, moşier; 8. 7 sept., Alecsandrie sin Ioniţă Bureţea, logofăt, 9. 29 sept., Ioana sin Floarea 
văduva, torcătoarea; 10. 12 oct., Ioana sin Tănasie; 11. 26 nov., Dumitra sin Gheorghe, 
plugar. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 3/1840  
1841. Botezaţi: 1. 23 dec. n. şi 1 ian,. botezaţi, Dimitrie din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, 
părinţi: Ana şi Costandin simigiu, naş Dimitrie Cernătescu; 2. 5 şi 7 ian., Ana, Părinţi Maria 
şi Dumitru rachieru din mahalaua Sf. Apostoli, naş Dumitache Gheţa; 3. 31 ian şi 5 febr., 
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Grigore, părinţi: Ana şi Marin Manea slugă, din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Gligorie 
Alexandru; 4. 28 ian. şi 6 febr., Dimitrie, părinţi: Elenca şi Costandin logofăt moşier, naş 
Gheorghe sin Nicolae Terpu; 5. 4 şi 8 febr., Costandin, părinţi: Hrisanta şi Ion Portărescu 
moşier, naş Anastasie sin Anghel; 6. 17 şi 19 febr., Maria, părinţi: Dumitra şi Dumitru 
cojocaru, naş cocoana Tudoriţa Goguleasa văduvă; 7. 10 şi 14 apr., Catinca, părinţi: Maria 
şi Gheorghe Peşacov moşier, naş Costache Dima Popovici; 8. 20 şi 23 apr., Maria, părinţi: 
Maria şi Ştefan Gorgan plugar, naş Costache Dima Popovici; 9. 1 şi 8 mai, Hrisa, părinţi: 
Sultana şi Gheorghe Vârvoreanu Sorean, naş Enache Stoenescu; 10. 25 iun. şi 1 iul., 
Alexie, părinţi: Smaranda şi Andrei Arjoca ofiţeru, naş cocoana Elenca Smadoviceanca; 11. 
16 şi 20 iul., Ţenea, părinţi: Alisanda şi Dumitrache bărbier braşovean ot Sf. Gheorghe 
Vechi, naş Ţenea sin Nicolau Dupăz; 12. 22 şi 31 iul., Zamfira, părinţi: Stanca şi Dumitru 
sin Nicolae croitoru ot Sf. Ilie; naş Ilie sin Pătru grădinaru; 13. 2 şi 10 aug., Maria, părinţi: 
Păuna şi Ioniţă Grigoriu cismaru, naş Dincă sin Cornea cismaru; 14. 2 şi 7 sept., Ioana, 
părinţi: Ioana şi Ion cojocaru sf. Gheorghe Vechi, naş Ştefan....; 15. 5 şi 7 sept., Stana, 
părinţi: Elenca şi Hristea Firu soreigiu ot Sf. Gheorghe Vechi, naş Ţenea sin Nicolau; 16. 1 
şi 7 sept., Elenca, părinţi: Maria şi Ghiţă  Glogoveanu moşier ot Sf. Ion Molea, naş 
Nicolache Mihail; 17. 10 şi 18 sept., Ana, părinţi: Păuna şi Barbu rachieru ot mahalaua 
Precesta Mare, naş hagi Costandin; 18. 3 şi 5 oct., Ana Profira: părinţi Floarea şi Dumitrie 
Costandin braşoveanu, naş Profira soţia lui Ţenea Dupaz; 19. 5 şi 8 oct., Maria, părinţi: 
Elenca şi Petrache moşier, naş Dumitru Velea; 20. 9 şi 11 oct., Elenca, părinţi: Marica şi 
Păun vizitiu, naş Elenca sin Gligorie Oltean; 21 14 şi 18 oct., Maria, părinţi: Efrusina şi 
Stoian Ioncea braşovean ot Sf. Ion, naş Iota Hrizea; 22. 14 şi 18 oct., Ecaterina, părinţi: 
Efrusina şi Iota Hristea braşovean, naş Iota Hrizea; 23. 28 oct. şi 2 nov., Mihai, părinţi: 
Maria şi Iota Hrizea moşier, naş Mihai sin Conea braşoveanu; 24. 24 oct. şi 2 nov., Elenca, 
părinţi: Domnica şi Mărin....ot Sf. Gheorghe Vechi, soregiu, naş dumnealui Costache 
Urziceanu; 25. 24 oct. şi 2 nov., Elisabeta, părinţi: Maria şi Dimitrie Dianu moşier, naş 
Teodora sin Calciu. 
Cununaţi: 1. 9 ian., Oprea sin Dumitru braşoveanu cu Tinca sin popa Hristea Marin, naş 
Tudorache braşoveanu şi Maria; 1 . 12 ian., Stoian Sima braşoveanu cu Paraschiva sin 
Costea şi Zamfirica, naş Tudorache şi Maria braşoveanu; 3. 1. ian., Stancu sin Radu 
logofăt, plugar ot Salcia cu Niţa sin Cârstea şi Maria ot Târgu Jiului, naş Grigorie sin 
Chirca şi Maria; 4. 12 ian., Anghel sin Hristea dulgheru cu Mitra sin Marin şi Rada, naş 
Iordache popa şi Rucsiţa; 5. 26 ian., Ştefan sin Ion Hrizea logofăt cu Sultana sin Măria 
Drăgomăneasa văduva, naş Dumitrache bărbieru şi Măria; 6. 2 febr., Florea sin Ilie Sârbu 
plugaru ot Poiană cu Tudora sin Ion şi Radu într-al doilea cununie, naş Vasilie sin 
Gheorghe Peşacov şi Măria soru-sa; 7. 2 febr., Mărin sin Preda croitoru, vizitiu ot Balta 
Lungă cu Ioan sin Radu şi Maria ot Zănoagă, naş Costache sin Gheorghe Pesiacov şi Maria 
sora sa; 8. 2 febr., Petrache sin Zană moşier cu Anghel sin Ilie croitoru şi Maria, naş 
Hristache şi Maria, cojocaru; 9. 14 febr., Enache sin Cristache boltaş cu Elenca sin Cosma 
şi Catinca văduva, naş Costache şi Zinca boltaş; 10. 20 iun., Ion din satul Ghindeni cu Ana 
sin Stan al Bănicăi şi Maria din oraşu Drădăşani, naş Andrei croitoraşu? şi Elena; 11. 6 oct., 
Păun, robu  dumnealui Costandin Ghimpa moşier cu Maria roaba dumnealui, naş Costandin 
Ghimpa şi Băluţa; 12. 2 nov., Nicolae sin Stan plugar din Oreva cu Bălaşa sin Diţă Cruşov 
şi Ioana ot Horezu, naş Ioncea şi Anastasia, braşovean; 13. 20 nov., Dumitru sin Mărin 
Croitoru din sat Greceni cu Rocsanda sin Floarea văduva ot Sfinţii Voevozi, naş Manea şi 
Maria soţia sa; 14. 22 nov., Mărin sin Ion bărbieru, plugar din sat Salcia cu Pătra sin Ioncea 
sârbu şi Măria ot Mântuleasa, naş Dumitraşcu moşier; 15. 4 dec., Mărin Vâlcea habagiu – 
braşovean cu Efrusina sin Hagi Dumitru şi Măria ot Sfântul Ion Chiţărănoaia, naş Ţenea din 
Pâlşani si Profira, braşovean. 
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Morţi: 1. 5 ian. Caterina sin Ioniţă postelnicu?, moşier; 2. 1 febr., Anghel sin Peţa 
braşoveanu; 3. 5 febr., Ion grecu Manopolu, moşier; 4. 6 apr., Statie Fişcu? moşier; 5. 11 
mai, Zaharia omul medelnicerului Andrei, slugă; 6. 9 iun., Nicolae sin Ţenea Dupis 
braşovean; 7. 5 iul., Drăgoi, robu dumnealui Nicolae Mihail, moşier; 8. 20 iul., Anastasie 
sin Enache argintariu; 9. 28 iul., Hristanda soţia lui Ioniţă Popescu moşier; 10., 13 aug., 
Gheorghiţa ţiganca roaba....; 11. 21 aug., Gheorghiţa soţia lui Enache argintaru; 12. 24 aug., 
Anastasie sin Gheorghe Traicu? plugar, s-a îngropat la ot Drăgăşani de către popa Dumitru 
duhovnic; 13. 27 aug., Antin sin Repea de păn Braşoavă; 14. 10 sept., cocoana Stanca 
clucereasa..... e îngropată de popa Hrizea Referendarie; 15. 22 sept., Ion sin Pencea fieraru; 
16. 3 oct., Iordan sin Dumitru Dianu moşier; 16. 22 oct., Păuna Hristina văduva; 17. 30 oct., 
Veta sin Ioniţă....boltaş; 18. 12. nov. Dimitrie sin Iovan Protopopescu Soreascu; 19. 13 dec. 
Grigore sin Mihai Coco moşier; 20. 28 dec., Nicolae sin Savu pescaru.   
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 3/1841  
1842. Botezaţi: 1. 26 dec., 1841 şi 6 ian. 1842, Gheorghe, părinţi: Maria şi Statie fierar ot 
mahalaua Oota, naş Maria sin Vasile David; 2. 6 şi 11 ian., Smăranda, părinţi: Rada şi 
Dobre ţiganu robu, naş sin răposatul Alecsi Drugă; 3. 13 şi 18 ian., Ion, părinţi: Maria şi 
Vasile ţiganu robu, naş Sultana ţiganca; 4. 18 şi 22 ian., Ion, părinţi: Floarea văduva, naş 
Stancu sin Floarea văduva; 5. 18 şi 22 ian., Stancu, părinţi: Floarea văduva ţiganca, naş 
Ioniţă sin Floarea văduva; 6. 2 şi 8 mart., Tudorache, părinţi: Elenca ţiganca, naş Paraschiva 
ţoganca a dumnealui domnul Dima Popovici; 7. 8 şi 15 mart., Savu, părinţi: Floarea şi 
Matei Caluda logofăt, naş Ioana, soţia lui Gheorghe Negrea; 8. 22 şi 23 matr., Atena, 
părinţi: Maria şi Gheorghe Pişacov, moşier, naş Maria, soţia dumnealui conul Dima 
Popovici; 9. 20 şi 25 mart., Savu, părinţi: Sofica şi Dumitru sârbu băcanu, naş Dumitru sin 
Savu pescaru; 10. 28 mart şi 2 apr., Familia, părinţi: Maria şi Ioniţă Roşca cojocar din 
mahalaua Sf. Ilie, naş Hagi Costandin; 11. 6 şi 12 apr., Dumitru, părinţi: Maria şi Enache 
Piscan moşier din mahalaua Băşica, naş Joiţa dumnealui Costache Fălcoianu, 12. 16 apr., 
Ecaterina păpişteşanca din ţara păpişteşască, naş cocoana Joiţa soţai dumnealui domnu 
Costache Fălcoianu; 13. 21 şi 26 apr., Dum,itru, părinţi: Maria şi Dumitrache robi, naş 
preoteasa Dumitra a răposatului popa Nicolae; 14. 6 şi 8 mai, Vasilie, părinţi: Rada şi Ilie 
Cioroianu plugar din mahalaua Sf. Nicolae Ungureani, naş Vasile Pădeanu; 15. 6 şi 8 mai, 
Ecaterina, părinţi: Tinca şi Antonie din mahalaua Sf. Ilie, naş pitarul Velea pavlovici; 16. 5 
şi 10 mai, Maria, părinţi: Elenca şi Costache Urezeanu moşier, naş Nicolae Terpu; 17. 15 şi 
21 mai, Costandin, Părinţi: Maria şi Mladin bărbieru din mahalaua Sf. Nicolae Dărăbănţia, 
naş Zinca al Nicolascăi; 18. 4 şi 8 iun., Ştefan, părinţi: Ariada şi Iorgu Potoşnicu 
ocârmuitor, naş dumnealui coconu Tache Fălcoianu ocârmuitoru; 19. 17 şi 14 iun., 
Dumitru, părinţi: Dina şi Radu sluga dumnealui Tudoriţă plugaru, naş coconu Ghiţă 
Calangiu; 20. 19 şi 29 iun., Costandina, părinţi: Ecaterina şi Banu boier, naş dumnealui 
Costandin Fălcoianu otcârmuitoru; 21. 15 şi 30 iul., Alecsandra, părinţi: Frusina şi Spiru 
Pavlovici moşier, naş Petrache Vârvoreanu; 22. 6 şi 11 aug., Nicolae, părinţi: Penelopa şi 
Barbu al lui Enache chirbaşa moşier din mahalaua Sf. Ilie, naş Ţenea; 23. 1 sept., 
Costandin, părinţi: Elenca şi Dumiotrache Corbu? logofăt din mahalaua Sf. Apostoli, naş 
Nicolache Mihail; 24. 1 şi 6 sept., Elenca, păriniţi: Zinca şi Melenco Mărescu? moşier din 
mahalaua Oota, naş Efrusina soţia lui Hristache cojocaru; 25. 29 oct şi 1 nov., Dumitra, 
părinţi: Canudra şi Iovan ţiganu robu, naş fiind dumnealui Velea Pavlovici pitar, Stanca 
ţiganca; 26. 1 şi 8 nov., Savastiţa, părinţi: Maria şi Gheorghe Arhimed croitor din mahalaua 
Sf. Ilie, naş Năstasie sin Azgea? Ioan; 27. 4 şi 14 nov., Zaharia, părinţi: Maria şi Ghiţă 
logofăt din mahalaua Sf. Ioan din Podbaniţă, naş Zaharia muma lui Nicolae Mihail; 28. 8 şi 
15 nov., Maria, părinţi: Elenca şi Stoian Ţenovici braşovean din mahalaua Sf. Ilie, naş 
Dumitrache Filişan; 29. 9 şi 15 nov., Dumitrie, părinţi: Smăranda şi Bănică Drăgotescu 
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arendaş din mahalaua Sf. Apostoli, naş Dumitrache Filişan; 30. 10 şi 13 dec., Vasilie, 
părinţi: Maria şi Marin Popescu arendaş, naş Dumitru pitaru Velea Pavlovici; 31. 10 şi 13 
dec., Dimitrie, părinţi: Catinca şi Nicolache Ghimpa moşier, naş Savastiţa, soţia dumnealui 
Ioniţă Caleţeanu; 32. 10 şi 17 dec., Ioana, părinţi: Stana şi Soare ţiganu robu, naş Ioana a lui 
Gheorghe chirigiu. 
Cununaţi: 1. 10 ian., Dumitrie sin Mihai ceauşu Pleşea cu Elena sin Oncea şi Maria într-al 
doilea cununie, naş Gheorghe Vârvoreanu moşier şi Sultana, obrazu bisericesc părintele 
vlădica; 2. 11 ian., Dimitrie sin Acriş logofăt din mahalaua Episcopiei cu Elenca sin 
Spiridon şi Maria din mahalaua Harşu, naş Nicolache Mihail moşier şi Veta, naş Gheorghe 
Conuvici moşier şi Elenca; 4. 18 ian., Nicolae sin Pătru Dianu moşieru cu Eofrosina sin 
răposatu Simeon din mahalaua Sf. Ilie, naş Gheorghe Vârvoreanu moşier şi Sultana, 
obrazul bisericesc părintele vlădica; 5. 15 febr., Ion sin Ion Ionovici moşier din oraşu 
Caracalu dăn sud Romanţi cu Maria sin Nicolae şi Zinca din mahalaua Sf. Voivozi, naş 
Buşă cojocaru, obrazul bisericesc părintele vlădica; 6. 22 mart., Anghel sin Tudor pescaru 
din mahalaua Băşica cu Floarea sin Stoian din satu Rastu, naş Anastasie sin Anghel 
Resteanu şi Maria; 7. 26 apr., Toma sin Dumitru ungureanu plugar cu Dina sin Anastasie 
grecu, naş Teocarie cupeţ şi Efrusina sora sa; 8. 30 apr., Dumitrache văduv din satu 
Morunglavă din sud Romanaţi cu Dumitra sin Cârstea şi Maria din satu Ceparu întru al 
doilea cununie, naş Costache sin Dima Popovici moşier şi marghitanu. 
Morţi: 1. 4 ian., Nicolae vistieru; 2. 20 ian., Iovan Străianu ungureanu; 3. 15 febr., Nastasia 
muma dumnealui Costache sin Dima Popovici moşier; 4. 26 mart., Dumitra sin Ioniţă 
Burada logofăt; 5. 27 mai, Gheorghe sin Matei ţiganu robu; 6. 16 apr., Ion ţiganu dă la 
Nicolae Mihail moşier; 7. 25 iunie, Aviza sin Dimitriu moşier, 8. 15 iul., Barbu sin Ion 
plugar; 9. 13 sept., Elenca slujnica la Dumitru Pavlovici; 10. 20 sept., Gheorghe sin 
Apostolu din Greceşti; 11. 5 dec., Maria sin Soare ţigan al dumenalui Costandin Ghimpa; 
12. 26 dec., Mihai sin Costandin Roşca plugar de la satu Pleşoi. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 7/1842. 
1843. Botezaţi: 1. născut 9 ian., botezat 12 ian., Gheorghe, părinţui: Maria şi Ioan Sârbu – 
plugar, din mahalaua Sf. Nicolae – Ungureni, naş Costache Dima Popovici; 2. 23 şi 31 ian., 
Costandin, părinţi: Maria şi Hristea Gheorghiu moşier din mahalaua Hagiului, naş Costache 
Dima Popovici; 3. 15 şi 28 febr., Maria, părinţi: Mitrana şi Ioan pârcălabu din satul Livezile 
plugar, naş Dumitru Gheorghiu moşieri; 4. 28 febr., Teodor, părinţi: Bălaşa şi Teodor 
braşoveanu, naş Petrache sin Dumitru Chintescu; 5. 1 şi 4 mart., Nicolae, părinţi: Maria şi 
Iota Hristea arendaş, naş Gheorghe Conea; 6. 14 şi 25 mart., Costandin, părinţi: Ioana din 
mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş medelniceru Enache Grecescu din oraş Craiova- 
mahalaua Băşica; 7. 14 şi 25 mart., Maria, părinţi: Ioana şi Mihai Cornescu vieri din oraş 
Craiova, mahalaua Băşica, naş medelniceru Enache Grecescu; 8. 20 şi 28 mart., Dimitrie, 
părinţi: Stanca şi Iovache sărdar Protopopescu arendaş, naş Firu brat Protopopescu; 9. 19 şi 
22 apr., Gheorghe, părinţi: Rada şi Gheorghe robu lui Vasilie rachieru din mahalaua Sf. Ilie, 
naş Ioana, sora lui Gheorghe chirigiu; 10. 26 apr. şi 2 mai, Joiţa, părinţi: Ilinca şi Dumitru 
Milea arendaşi, naş Gheorghe Vârvoreanu; 11. 6 şi 9 mai, Dumitru, părinţi: Voica şi 
Nicolae Chintescu moşier din mahalaua Toţi Sfinţii, naş Costache Urziceanu; 12. 26 şi 30 
mai, Nastasia, părinţi: Marica şi Costandin zet popa Hristea arendaş, naş Costandin 
Ghimpa; 13. 25 iunie şi 4 iul., Ilie, părinţi: Stanca şi Marco vizitiu din mahalaua Sfântului 
Gheorghe Nou, naş Goga Conovici; 14. 11 şi 15 iul., Vasilie, părinţi: Safta şi Eftimie 
logofăt din mahalaua Sf. Ilie, naş Dumitru pitar Velea Pavlovici; 15. 11 şi 18 iul., Ţenea, 
părinţi: Elena şi Cârstea văpsitoriu din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş dumnealui Ţenea 
sin Nicolau Dusici; 16. 13 şi 18 iul., Profira, părinţi: Elisaveta şi Dumitrache Ignatovici 
braşoveanu din mahalaua Sf. Ilie, naş dumnealui Ţenea sin Nicolau Dusici; 17. 15 şi 20 iul., 
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Maria, părinţi: Joiţa şi Ilie Dimitriu arendaşi din mahalaua Sf. Ioan, naş Ţenea Oroveanu 
braşoveanu; 18. 31 iul. şi 6 aug., Nicolae, părinţi: Joiţa şi Iovan Iovanovici arendaşiu, naş 
Nicolae sin Dumitru Dianu; 19. 8 şi 12 aug., Dumitru, părinţi: Ioana şi Mihalache Lăceanu 
comisari din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş paharnicul Mitache Grecescu; 20. 20 şi 29 
aug., Gheorghe, părinţi: Mitra şi Anghel grecu dulgheri din mahalaua Hagiului, naş 
Iordache Coca; 21. 20 şi 29 aug., Alecsandru, părinţi: Catinca şi Ioan sin Nicolau boltaşu, 
naş sărdaru Răduţă Fratostiţeanu; 23. 1 şi 5 sept., Magda: părinţi: Maria şi Sandu ţiganu 
dumnealui Samurcaş preşedinte la comerţi din mahalaua Sf. Voevozi, naş Elenca ţiganca, 
iarăşi a dumnealui paharnicului Alecsandru Samurcaşu; 24. 2 şi 5 sept., Dumitru, părinţi: 
Călina şi Costandin robu dumnealui Ţenea sin Nicolau braşoveanu, naş Dumitra, roaba 
dumnealui sărdaru Răduţă Lăcusteanu; 25. 8 şi 9 sept., Chiriţă, părinţi: Maria şi Iovancea 
ceauşu din mahalaua Toţi Sfinţii, naş Hagi Costandin Caramzulea; 26. 12 şi 14 sept., Soare 
– găsit la poarta bisericii din mahalaua Sf. Voievozi, naş sărdaru Costandin Rătescu 
judecător la comerţi; 27. 9 şi 15 sept., Dumitru, părinţi: Paraschiva şi Mihai Boiciu vizitiu, 
naş Teodorache Preda; 28. 14 sept. şi 10 oct., Dumitru, părinţi: Stanca şi Ioan Răduţă 
plugar din satul Bărca, plasa Câmpului, judeţu Dolji, naş Dumitru Gheorghiu; 29. 28 oct. şi 
4 nov., Caterina, părinţi: Dina şi Stancu cârciumaru ot Cernele, naş Gheorghe Caleţeanu; 
30. 20 oct. şi 3 nov., Aristiţă, părinţi: Maria şi Dumitru Gheorghiu arendaşi, naş Nicolache 
Mihail; 31. 14 şi 21 nov., Ecaterina, părinţi: Maria şi Radu Popescu logofăt din satu 
Călăraşi, plasa Câmpului, judeţul Doljii, naş Petrache Câncea; 32. 13 şi 21 nov., Costandin, 
părinţi: Ana văduva din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Dumitru Cernătescu; 33. 28 nov 
şi 1 dec., Ioan, părinţi: Zmăranda, tată – de fată de prin burueni din mahalaua Sf. Voevozi, 
naş Ioana sin Nicolae; 34. 30 nov. şi 1 dec., Ştefan, părinţi: Dina văduva sin Ilie 
Stănculescu din satu Padea, plasa Câmpului, judeţu Dolji, naş Ştefania sluşnica; 25. 1 şi 5 
dec., Nicolae, părinţi: Elisaveta şi Ştefan Popovici arendaşi din mahalaua Băşica, naş 
Anastasie sin Anghel Ioan; 36. 13 şi 18 dec., Andronache, părinţi: Mina ţiganca a cucoanei 
vistiereasa văduvă, naş Dumitru, ţiganu dumnealui paharnicu Alecsandru Samurcaşi 
preşedinte la comerţi; 37. 13 şi 19 dec., Nicolae, părinţi: Anica şi Ioniţă a lu Hagi Preda din 
mahalaua Sf. Ilie, naş Ţenea sin Nicolae Duspin; 38. 9 şi 19 dec., Ana, părinţi: Floarea şi 
Dumitru Toporan fierar, naş Ţenea sin Nicolae Duspin. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 49/1843 şi 
50/1843 – botezaţi. 
Cununaţi: 1. 28 ian, Ioan sin Gheorghe Boiciu vizitiu cu Voica sin Nicolae şi Maria din 
mahalaua Mântuleasa, naşi Nicolae Mihail şi Victora moşieri; 2. 11 febr. Filip sin Ioan 
ungureanu, slugă ot Sfântu Dimitrie, cu Ana sin Ioan Covrea şi Maria ot Sfinţii Voievozi, 
naşi Pătru Burnea şi Maria plugari; 3. 20 mai, Pavel sin Vâlco pantofar ot Sfântu Dimitrie 
cu Zamfira sin Vasilie Puţureanu şi Maria din satu Puţuri, el întâia cununie şi ia în al doilea, 
naşi Gheorghe Pişacov şi Maria moşieri; 4. 27 iun., Badea sin Nicolae Dinea vizitiu cu Iana 
sin Dinu şi Dumitra ţigani, naş Ghiţă Protopopescu şi Joiţa fie-sa negustori; 5. 25 iul., Miha 
sin Dinu Boiciu vizitiu cu Paraschiva sin Pavel şi Maria, naşi Teodorache Preda şi Ana, 
maica sa – arendaşi; 6. 12 sept., Ioniţă Popescu Dercu cu Floarea sin Dumitra preoteasa 
văduva, naşi Gheorghe Pişacov şi Maria, moşieri; 7. 26 sept., Radu Popescu pitar din satu 
Călăraşi, judeţu Dolji cu Maria sin Stan şi Sanda tot din satul Călăraşi, naşi Petrache Coicea 
şi Elena arendaşi; 8. 5 dec. Oprea sin Ene cojocaru ot Sfântu Gheorghe Nou cu Zmaranda 
sin Danciu tabacu şi Maria ot. Sfântu Gheorghe Vechi, naşi Sandu sin Paică şi Rada 
cojocari. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 49/1843. 
Morţi: 1. 12 ian., Preda, soţia lui jupân Nicolae Toma croitoru; 2. 25 ian., cucoana Maria 
Rusăneasca văduva; 3. 3 febr., Ştefania, soţia răposatului Ţeca Dianu cojocari; 5. 17 febr., 
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Gheorghe grecu diacul; 6. 24 febr., cucoana Doamna clucereasa văduvă; 7. 4 mart., Voica, 
slujnică la dumnealui cucoanei Zincă Coculeasca, văduvă; 8. 10 mart., Ana monahia 
călugăriţa din mahalaua Sfinţilor Voievozi; 9. 24 apr., preotu Hristea Cioroianu slujitor la 
biserica Sfinţilor Voievozi; 10. 25 mai, Statie sin Ţenea braşoveanu, fierari; 11. 28 mai, 
Elisaveta sin Ştefan grecu logofăt; 12. 12 iun., Tănasie grecu arendaş; 13. 17 iul., Serăfiţa 
sin Dumitru Toporan, fierari; 14. 29 iul., Maria sin Ioan Conea braşoveanu; 15. 11 aug., 
Iancu sin pitar Marin Chintescu; 16. 18 aug., Costandin sin Iota Hristea arendaş; 17. 6 oct., 
Adam grecu, arendaş; 18. 14 oct., Soare găsit la poarta bisericii din mahalaua Sfinţilor 
Voievozi; 19. 14 nov., Păuna sin Iovan Protopopescu arendaşiu; 20 15 nov., Vasile cavafu, 
21. 22 nov., Costandin sin Sava Guţă pescaru; 22. 26 nov., Elenca sin Iane, ţiganca 
dumnealui sărdaru Costache Rătescu; 23. 12 dec., Bălaşa slujnica dumeaei cocoanei Zincăi 
Coculeasca, văduvă; 24. 16 dec., Dumitru sin Mihai Boicea vizitiu. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 49/1843. 
1844. Botezaţi: 1. născută 2 ian.,  şi botezată 9 ian., Maria, părinţi: Bălaşa şi Păun Dăroiu 
din mahalaua Obedeanu, naş Ţenea sin Nicolau Dianu; 2. 17 şi 23 ian., Andrei, părinţi: 
Elena şi Ion Ştirbu robu Sfintei Monastiri Tismana din mahalaua Mântuleasa, naş Nicolae 
Pârşoiţa, robu acestei mănăstiri; 3. 19 şi 27 ian., Păuna, Părinţi: Ioana şi Ioan Pogoru, coşar 
din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş Ştefan sârbu-băcan; 4. 2 şi 8 mart., Maria, părinţi: 
Maria şi Dumitrache Gheţa – arendaşi, naş Dumitru Braneţu – moşier; 5. 4 şi 9 mart., 
Dumitru, părinţi: Rucsanda şi Gheorghe fieraru din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş 
dumnealui Vasilie David; 6. 6 şi 12 mart., Ecaterina, părinţi: Frusina şi Stoian braşovean 
din mahalaua Sf. Ioan, naş Ioan Hriscu; 7. 18 şi 22 mart. Ioan, părinţi: Feusina şi Ilie 
Cocorea- plugar din mahalaua Sf. Nicolae Dărăbănţia, naş Ioan Fizicu – arendaşi; 8. 20 şi 
23 mart., Profira, părinţi: Maria şi Vasile Pădeanu- arendaş din mahalaua Sf. Ioan Hera, naş 
Firu Protopopescu; 9. 7 şi 16 apr., Gheorghe, părinţi: Păuna şi Dumitru Dianu moşieri, naş 
Iovanovici Dianu; 10. 20 şi 23 apr., Dobre, părinţi: Maria şi Nicolae Bărnuţă – cojocar din 
mahalaua Sf. Gheorghe Nou; 11. 27 şi 30 apr., Gheorghe, părinţi: Iana şi Manea săpunaru 
din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş dumnealui Gligoraşcu Jitoaica; 12. Costandina, 
părinţi: Ilinca roaba a dumnealui Costache Dima Popovici-moşier, naş Floarea roaba tot 
dumnealui Costache Dima Popovici; 13. 29 apr. şi 7 mai, Catinca, părinţi: Smaranda şi 
Bănică Diculescu-moşier din satu Boşoteni din sud Romanaţi, naş Dumitrache Urziceanu; 
14. 7 şi 13 mai Gheorghe, părinţi: Joiţa şi Chiriacu – căpitan de barieră din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi, naş dumnealui Costandin Ghimpa; 15. 30 mai şi 1 iun., Caliopi, părinţi: 
Elena şi Petrache Coiciu – moşier, naş dumnealui Petru Velea Pavlovici; 16. 28 mai şi 4 
iun., Vasile, părinţi: Voica şi Gheorghe Mihăilă, cojocar din mahalaua Sf. Ilie, naş cocoana 
Maria vistiereasa; 17. 20 şi 25 iun., Casian, părinţi: Maria şi Dumitru Pădeanu- cojocar din 
mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş Dumitache sin Teodorache fieraru; 18. 20 şi 25 iun., 
Pătru, părinţi: Zmaranda, roaba cocoanei Teodoriţa Goguleasa văduva 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, dos. 18/1844 şi 22/1844 - botezaţi. 
1845. preot slujitor Dumitru Bejan: Botezaţi: 1. 3 şi 5 ian., Dumitru, părinţi Maria şi 
Mladin bărbieru din mahalaua Sf. Nicolae Dorobănţia, naş cocoana Zinca Coculeasa; 2. 1 şi 
6 ian., Vasile, părinţi Maria şi Ghiţă logofăt din mahalaua Sf. Ioan, naş Nicolae Mihail; 3. 3 
şi 7 ian., Ioan, fiul lui Stana şi al lui Stancu sin Gligorie plugar din mahalaua Băşica, naş 
Maria soţia lui Ioan Bălăţeanu; 4. 28 ian. şi 2 febr., Caliopi, părinţi Elisaveta şi Ştefan 
Basarabescu, naş medelniceru Costandin Zamfirescu casieru; 5. 15 şi 18 febr., Ecaterina, 
părinţi Voica şi Gheorghe Bârzobea plugaru, naş Dumitru sin popa Hrizea Referendaru; 6. 
20 şi 25 febr., Ilina, părinţi Gherghina şi Ioan robu dumnealui Nicolache Mihail arendaşul, 
naş Costandina sluga Nica a lui Dumitru Doicea; 7. 20 şi 25 febr., Ioan, părinţi Elenca şi 
Costandin sin Şerban croitor ot Brânduşa, naş Costandin Ghimpa arendaşu; 8. 2 şi 6 mart., 
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Teodor, părinţi Magda şi Radu plugar din satu Puţuri, judeţu Dolji, naş dumnealui Dumitru 
Dianu; 9. 6 şi 11 mart., Stana, părinţi Joiţa şi Melenco arendaş din mahalaua Oota, naş 
Hristache Zamfir, cojocar; 10. 6 şi 11 mart., Teodor, părinţi Anica şi Hagi Ioan sin Hagi 
Preda boltaşi din mahalaua Sf. Ilie, naş Ţenea Nicolau Dupin braşovean; 11. 12 şi 18 mart., 
Vasile, părinţi Catinca şi Vasile David braşoveanu, naş cocoana Sultana cumnată-sa, 
văduvă; 12. 12 şi 18 mart., Irina, părinţi Anica şi Tanasie rachieru din mahalaua Sf. 
Dumitru, naş Iorgu nepotu cucoanei Teodoriţii Coculesii; 13. 3 şi 8 apr., Sultana, părinţi 
Marica şi Costandin Ion moşieri, naş Costandin Ghimpa, 14. 15 şi 22 apr., Floarea, părinţi 
Ioana văduva, naş Floarea văduva; 14. 20 şi 24 apr., Gheorghe, părinţi Costandina şi Radu 
bucătaru din satu Craioviţa, naş Gheorghe Calangiu; 16. 30 mai şi 3 iun., Maria, părinţi Tiţa 
şi Radu potcovaru din mahalaua Episcopiei, naş Milca roaba dumnealui polcovnicu Enghe; 
17. 2 şi 10 iun., Nicolae, părinţi Sanda şi Nicolae Andrei neguţător, naş Ivancea sin Matei 
boiangiu; 18. 3 şi 17 iun., Anastasia, părinţi Maria şi Ioancea Sfătuseni?, arendaş din 
mahalaua Sf. Dimitrie, naş Gheorghe Vârvoreanu; 19. 20 şi 24 iun., Maria, părinţi Stanca şi 
Stancu cârciumaru Vădea din Plaiu Vulcăneştilor, naş Costache Dima Popovici, 20. 20 şi 
25 iun., Pătra, părinţi Marica văduva din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Nicolache 
Mihail; 21. 1 apr şi 30 iun., Gheorghe, părinţi Rada şi Ioan Roşu plugar, din satu Băileşti, 
naş Nicolae Petrovici; 22. 20 şi 20 iul., Costandin, părinţi Catinca şi Nicolae Ghimpa 
arendaş, naş Costache Dima Popovici; 23. 30 iul şi 5 aug., Gheorghe, părinţi Călina şi Dinu 
ţiganu dumnealui Ţeno Dupin, naş Dumitru Galiceanu; 24. 5 şi 12 aug., Anastasia, părinţi 
Elenca şi Alecsandru Fiogu din mahalaua Sfeti Ioan Hiera, naş Nicolae sin Fiogu; 25. 8 şi 
15 aug., Elenca, părinţi Păuna şi Statie braşoveanu din mahalaua Toţi Sfinţii, naş Vasile 
David braşovean; 26. 9 şi 16 aug., Ioan, părinţi Caliopi şi Barbu ciusciubaşa arendaşi din 
mahalaua Sfintei Episcopii, naş Ţenea Nicolau Dupin braşovean; 27. 10 şi 19 aug., Maria, 
părinţi Sanda şi Enache robu cocoanei Maria Fitochii văduvă, naş Mihai Ionescu; 28. 21 şi 
26 aug., Atena, părinţi Sima şi Pană Pavli arendaşi din mahalaua Sf. Ilie, naş Gheorghe 
Vârvoreanu; 29. 24 şi 27 sept., Costandin, părinţi Floarea şi Dumitru Parepa? arendaşi din 
mahalaua Băşica, naş Ţenea Nicolau Dupin; 30. 30 sept. şi 7 oct., Elenca, părinţi Rada şi 
Ioan cercelaru din mahalaua Harşu, naş Dobriţa, soţia răposatului Ioan Moraitu; 31. 9 şi 10 
oct., Dumitru, părinţi Dumitru şi popa Ioan Zănogeanu din mahalaua Sf. Dumitru, naş 
Dima rachieru; 32. 8 şi 12 oct., Maria, părinţi Floarea şi Mihai Livezeanu cojocar din 
mahalaua Toţi Sfinţii, naş Vasilache sin jupâneasa Elenca; 33. 11 şi 18 oct., Elena, părinţi 
Profira şi Ţenu Nicolau Dupin braşovean, naş Teodorache Preda; 34. 15 şi 21 oct., Dumitru, 
părinţi Gheorghiţa şi Dumitru sârbu pescar, naş Nică Guţă; 35. 11 şi 28 oct., Savu, părinţi 
Stana şi Soare robu dumnealui Costandin Ghimpa arendaş, naş Gheorghe bărjaru; 36. 1 şi 8 
nov., Nicolae, părinţi Băluţa şi Costandin cismaru din mahalaua Episcopiei, naş Nicolae 
bărjaru; 37. 8 şi 10 nov., Victor, părinţi Dobriţa şi Savu Ghiţă pescaru, naş Dumitru Gheţa; 
38. 16 şi 21 nov., Ecaterina, părinţi Elisaveta şi Dumitrache Bezbăucă braşovean din 
mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Ţenea Nicolau Dupin.    
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, dos. 2/1845 - botezaţi 
Cununaţi: 1. 7 ian., Ioan sin Şerban rachieru, croitoru din mahalaua Harşului cu Maria sin 
Şărban şi Costandina din mahalaua Harşu, naşi Tiţo Moraiţa? văduvă împreună cu fiul său 
Costandin; 2. 7 ian., Dumitru sin răposatu popa Hristea referendaru din mahalaua Sfinţilor 
Voivozi cu Anica sin Iovan căldărau din mahalaua Toţi Sfiinţii, naşi Dumitrache Bărburică, 
braşovean cu elenca soţia sa; 3. 20 ian., Dincă sin Marin cismaru din mahalaua Sfintei 
Episcopii cu Ioan sin Vasilie Pădeanu, arendaş din mahalaua Sfântul Ioan Fieraru (n.n. 
Hera), naşi Nicolae Bârzeanu arendaş cu Sanda soţia lui; 4. 4 febr., Pavel Sinteşa braşovean 
din mahalaua Sfântul Ilie cu Sultana a răposatului Anastasie Caleţeanu din mahalaua 
Sfinţilor Voevozi, naş Nicolae Mihail arendaş cu Veta soţia sa; 5. 18 febt., Filip sin Nicola 
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Limbă Lată cojocar din mahalaua Sfinţii Voivozi cu Ştefana sin răposatu Peia habagiu din 
mahalaua Sfântul Gheorghe Vechi, naş Filip Braneţu arendaşi cu Maria soru-sa; 6. 18 febr., 
Stancu Bunea robu lui Hristache Zamfir cojocar cu Catrina tot roaba dumnealui Hristache 
Zamfir arendaş ambii la a doua cununie, Hristache Zamfir cojocar şi Frusina soţia lui; 7. 24 
iun., Radu sin Petco cojocaru din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi cu Dina sin Pârvu plugar, 
naş Nicola Iota arendaş cu Uţa soţia lui.  
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, dos. 3/1845 – cununaţi 
Morţi: 1. 9 ian., Maria soţia dumnealui Dumitru Cernătescu; 2. 24 mart., Mihai sin Chiriac 
Chintescu arendaş din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi; 3. 22 iul, Efrusina sin Ioana sârboaica 
văduvă; 4. 10 apr., Alexandru doctoru din mahalaua Sf. Voevozi; 5. 30 apr., Zamfira sin 
Maria văduva; 6. 16 sept., Costandin sin Maria slujnica dumenalui medelniceru 
Zamfirescu; 7. 12 mai, Ilie sin unchiaşi Vasile dulgheru din mahalaua Băşica; 20 oct., 
Dumitru străinu; 9. 13 nov., Rada roaba dumnealui cocoanei Stancăi clucereasa; 10. 8 dec., 
Nicolae Ungureanu ot Strehaia; 11. 30 dec., Savu sin Soare robu lui Costandin Ghimpa. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, dos. 4/1845- morţi 
1846, preoţi slujitori Dumitru Bejan (decedat 13 mart.), Dumitru duhovnic, Ioan şi 
Dinu (ante 11 mai-probabil temporar): Botezaţi: 1. 2 şi 6 ian., Ioan, părinţi Casandra şi 
Gheorghe Lazarovici Sirpircan, naş Iovanovici Dianu; 2. 3 şi 6 ian., Aristiţa, părinţi Ilinca 
şi Petrache Coicea arendaş, naş Dumitrachie pitar Vela Pavlovici; 3. 8 şi 10 febr., Maria, 
părinţi Maria şi Nicolae Cazacu din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Sava Guţă pescaru; 
4. 10 şi 16 febr., Zamfir, părinţi Bălaşa şi Costandin croitoru din mahalaua Brânduşa, naş 
Tudosie croitoru; 5. 14 şi 17 matr., Maria, părinţi Floarea şi Anghel pescari din mahalaua 
Băşica, naş Tache Ioan; 6. 15 şi 17 febr., Elisaveta, părinţi Stanca şi Marin pantofaru din 
mahalaua Toţi Sfinţii, naş Dumitru Dianu; 7. 27 febr. şi 3 mart., Sevastiţa, părinţi Maria şi 
Hristea Gheorghiu din mahalaua Toţi Sfinţii, naş Costache Dima Popovici; 8. 28 febr. şi 8 
mart., Gheorghe, părinţi Maria şi Adam logofătu, naş Avromalie; 9. 20 şi 28 apr., Victor, 
părinţi Ioana şi Mitrică pescaru, naş Sava Ghiţă; 10. 25 şi 30 apr., Ilinca, părinţi Rada şi 
Mihai robu lui Gheorghe Peşacov, naş Ioana roaba dumnealui Gheorghe Peşacov; 11. 2 şi 
12 mai, Gheorghe, părinţi Anica şi Vasco Liubici judecător din mahalaua Sf. Ioan Fiera, 
naş Ţenea Nicolau Dupoe; 12. 15 şi 19 iun., Elisafeta, părinţi Zamfira şi Mihai ginerile 
Fotii braşovean din mahalaua Sf. Ilie, naş Ioniţă marchitanu; 13. 15 şi 22 iun., Costandin, 
părinţi Ioana şi Dinu robu dumnealui Ţenea Nicolau Dupin, naş Vasile tot robu dumnealui 
Ţenea Nicolau Dupin; 14. 19 şi 22 iun., Iana, părinţi Ioan şi Dani robu dumnealui Ţenea 
Nicolau Dupin, naş Vasile tot robu dumnealui Ţenea Nicolau Dupin; 15. 27 iun. şi 7 iul., 
Statie, părinţi Teodoriţa şi Costache Vasilcă cavaf din mahalaua Sf. Ilie, naş dumnealui 
Iancu nepotu Teodoriţii Gogulesii; 16. 21 şi 28 iul., Mihai, părinţi Gheorghiţa şi Petrache 
croitoru din mahalaua Sf. Nicolae Ungureni; 17. 27 şi 30 iul., Maria, părinţi Floarea şi 
Ioniţă Popescu dascălu, naş dumnealui Gheorghe Pişicov; 18. 1 şi 8 aug., Rucsandra, părinţi 
Joiţa şi Ilie Dimitriu arendaş din mahalaua Sf. Ioan Hera, naş Ţenea Oroveanu;  19. 8 şi 13 
aug., Ecaterina, părinţi Rucsanda şi Gligorie braşovean din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, 
naş dumnealui Vasile David; 20. 22 şi 25 aug., Ghiţa, părinţi Ioana şi Ioan Pogoţu cojocatr 
din mahalaua Sf. Gheoghe Vechi, naş Ştefan Guţă pescaru; 21. 28 sept., Safta, părinţi 
Frusina şi Stoian Ionovici braşovean din mahalaua Sf. Ioan Hiera, naş dumnealui Iota 
Hristea; 22. 1 şi 15 sept., Elenca, părinţi Maria şi Gheorghwe Pişacov arendaşi, naş 
dumnealui Costache Dima Popovici; 23. 1 şi 6 oct., Elenca, părinţi Maria şi Dumitru 
Gheorghiu, naş dumnealui Nicolache Mihail; 24. 5 şi 5 nov., Alecsanda, părinţi Maria şi 
parucic Cotomelea, naş dumnealui D. Pişacov Gârbescu; 25. 9 oct., Stancu, părinţi Floarea 
şi Pârvu călăraşu, naş Ioniţă sin Floarea văduva; 26. 28 oct. şi 3 nov., Savastiţa, părinţi 
Anica şi Ioncea vizitiu, naş Anica slujnica, 27. 31 oct. şi 8 nov., Policsenia, părinţi 



104 
 

Marghioala şi Iancu Jitianu arendaşi, naş dumnealui Gheorghe Vârvoreanu; 28. 8 şi 10 
nov., Alicsandru, părinţi Chiriachiţa şi Teodor tâmplaru din mahalaua Sf. Dimitrie, naş 
Alecu băiaşi; 29. 12 dec., Spiridon găsit lăpădat la biserică, naş Ioniţă Popescu; 30. 15 şi 18 
dec., Anastasia, părinţi Elenca şi Mihai Nenoveanu logofăt, naş dumnealui Gligoraşcu 
Jitianu; 31. 15 şi 18 dec., Aristiţa, părinţi Maria şi Dumitru Gheorghiu, naş Hagi Ion. 
Cununaţi: 1. 20 ian., Mihai sin Nenovici logofăt cu Elenca sin Chiriac Zica Cocioleasa, 
naşi dumnealui Gligorie Jitian cu Maria mătuşa sa; 2. 17 febr., Costandin robu dumnealui 
Petrache Cocea arendaşi cu Niţa tot roaba dumnealui, el la a doua cununie, naş dumnealui 
Petrache Cocea tot stăpânu lor; 3. 12 mai, Gheorghe, robu dumnealui Nicola Terpu boltaşi 
cu Mitrana tot roaba dumnealui, naş Nicolae Terpu tot stăpânu lor. 
Morţi: 1. 2 ian., Hagi Costandin arendaş; 2. 16 febr., Arestiţa sin dumnealui Tănăsache 
Tiriechiu arendaş; 3. 3 mart., Dumitru Albescu neguţători; 4. 13 mart., Dumitru preotu de la 
biserica Sfinţii Voivozi, părintele Evdokiadi l-a îngropat; 5. 19 mart., Ioana roaba 
dumnealui Gheorghe Vârvoreanu arendaş; 6. 3 apr., Dumitru Ioan braşovean; 7. 12 apr., 
Evghenia soţia lui Marin Sârcea cojocaru; 8. 11 mai, Aristiţa sin Ioan marchitanu; 9. 16 iul., 
Pătra sin Teodor grecu tâmplari din mahalaua Sf. Dumitru; 10. 16 iul., Anghelachi grecu. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 1/1846. 
1847, preoţi Stancu (nou), Dumitru şi Petcu: Botezaţi: 1. 23 şi 26 ian., Ioan, părinţi Tiţa 
şi Stancu robu dumnealui Statie Stoenescu, naş Ioan vieru; 2. 22 şi 26 ian., Dumitru, părinţi 
Ilina şi Dumitru meşter de fier, naş Dima rachieru; 3. 12 şi 15 febr., Petrache, părinţi Ioana 
şi Manea cojocaru din mahalaua Sf. Gheorghe, naş Grigorie Fotimin; 4. 20 şi 23 febr., 
Elenca, părinţi Mitrana şi preotu Ioan Zănogeanu Craiova, mahalaua Precesta Mare, naş 
Dumitru Filiu; 5. 9 şi 16 mart., Gligorie, părinţi Ana şi Dumitru Cernătescu arendaşi, naş 
Dumitru sin Cârstea Dumitrache; 6. 14 şi 20 apr., Gheorghe, părinţi Elisaveta şi Ştefăniţă 
logofătu din mahalaua Băşica, naş Tache Ioan; 7. 5 şi 17 mai, Maria, părinţi Savastiţa şi 
Naicea Panaiot rachier, naş dumnealui Gheorghe Pişacov; 8. 19 şi 25 mai Vasile, părinţi 
Elenca şi Petrache Coicea arendaşi, naş dumnealui Velea Pavlovici, 9. 30 mai şi 8 iun., 
Vasile, părinţi Teodoriţa şi Ioniţă Hagi Dumitru arendaşi mahalaua sf. Ioan Hera, naş 
dumnealui Gheorghe Pişacov; 10. 1 mai şi 8 iul., Nicolae, părinţi, Elenca şi Iovaşco Calotă 
plugar din satu Livezi Dolj, naş Dumitru Gheorghiu; 11. 8 şi 15 iul., Teodor, părinţi Catinca 
şi Vasile David braşovean, naş Sultana văduva; 12. 8 şi 15 iul., Ioan, părinţi Uţa şi Iota 
Hristea arendaşi, naş Marghioala soţia Goguleasa?; 13. 9 şi 13 iul. Maria, părinţi, Pătra şi 
Pătru dulgheru din mahalaua Băşica, naş Ioniţă Grecescu; 12. 9 şi 15 iul., Vasilichia, părinţi 
Zinca şi Nicolae Terpu boltaşi, naş Teodoriţa Goguleasa văduva; 15. 8 şi 13 iul., Catinca, 
părinţi Maria şi Vasile Pădeanu arendaşi din mahalaua Sf. Ioan, naş Dumitru sin răposatu 
popa Hristea; 16. 8 şi 14 aug., Maria, părinţi Ioan şi Ioan Başcagiu? din mahalaua 
Brânduşa, naş Gheorghe Dimitriu; 17. 10 şi 17 aug., Nastasia, părinţi Stanca şi Marin 
cismaru din mahalaua Sf. Ilie, naş Dumitru Dianu; 18. 8 şi 14 sept., Iancu, părinţi Catinca şi 
Nicolae Ghimpa arendaşi, naş dumnealui Ghiţă Calangiu; 19. 26 sept. şi 8 oct., Nicolae, 
părinţi Păunica şi Dumitru Dianu arendaşi, naşi Iovanovici Dianu; 20. 22 sept şi 4 oct., 
Elenca, părinţi Elenca şi Nicolae Băcănoiu arendaşi, naş dumnealui Gheorghe Pişacov; 21. 
1 şi 4 oct., Savu, părinţi Sultana şi Costandin Guţă pescaru de la mahalaua Sf. Gheorghe 
Vechi, naş Victora sin Dumitru Gheta; 22. 7 şi 19 oct., Catinca, părinţi Sultana şi 
Dumnealui Gheorghe Vârvoranu, arendaşi, naş Iancu Stornescu; 23. 1 şi 6 nov., Floarea, 
părinţi Sanda şi Enache robu dumnealui Gligorie Jitian, naş Drăgoi tot robu dumnealui 
Gligorie Jitian cluceri; 24. 17 şi 23 nov., Ioan, părinţi Elenca şi Ştefan Pavlovici 
braşoneanu, naş Dumitru Dianu; 25. 28 şi 30 nov., Ecaterina, părinţi Ecaterina şi Radu 
cojocaru mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş Alecu sin Iota hagiu; 26. 6 şi 14 dec., Ioan, 
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părinţi Sofia şi Dumitrache moşieri, madalaua Maica Precesta Mare, naş Iovanovici Dianu; 
27. 13 şi 21 dec., Maria, părinţi Teodora şi Nicolae cojocaru, naş Marin Ţenovici. 
Cununaţi: 1. 7 ian., Ioan Iovanovici, moşieri cu Ioana sin Nicolae Modănescu, satu 
Amărăşti, naş Dumnealui Petrache Coicea moşier; 2. 12. ian., Iovan sârbu pescar cu Ioana 
sin Ioan Flocoşianu mahalaua Harşu, naş Ştefan sârbu rachieru; 3. 16 ian., Nicolae sin popa 
Iordache mahalaua Sf. Ilie cu Floarea sin Niţă Borcan din satu Goeşti, jud. Dolj, naş Ghiţă 
Dimitriu braşovean; 4. 1 febr., Dimitrache Vasilescu braşovean, mahalaua Sf. Gheorghe 
Nou cu Safta sin Dincă Vâlcu, mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş Iovanovici Dianu arendaşi; 
5. 20 iul., Ioan sin Mihail braşoveanul cu Ana sin Dumitrache Mărculescu, mahalaua 
Obedeanu, naş Ioanache Jitianu arendaşi; 6. 24 aug., Simion Teodorescu ot Drăgoteşti cu 
Ioana sin Costandin mahalaua Sf. Apostoli, naş Nae sin Dumitru Dianu arendaş; 7. 25 sept., 
Costache sin Costandin vizitiu cu Ioana sin Iordache, naş parucic Alexandru. 
Morţi: 1. 1 ian., Nicolae cel lepădat la biserică; 2. 12 febr., Maria roaba dumnealui Grigore 
Jitochia; 3. 24 febr., Acriviţa sin Ioniţă portar marchitan; 4. 19 mart., Maria sin Stancu robu 
lui Dimitrie Stoenescu arendaş; 5. 30 mart., Varvara soţia lui Alecsandru Proşici?; 6. 1 apr., 
Irina sin Gheorghe Conovici arendaşi; 7. Polixenia sin Petrache Coicea arendaş; 8. 11 sept., 
Vasilichia sin Nicolae Terpu boltaşi; 9. 11 sept., Ilinca roaba dumnealui Gheorghe Pişacov 
arendaş; 10. 4 oct., Nicolae Toma neguţători Craiova, mahalaua Sf. Dimitrie; 11. 23 oct., 
Evghiniţa sin Dumitru Milea moşieri, mahalaua Sf. Ilie; 12. 7 nov., Floarea roaba 
dumnealui Grigorie Jitochia; 13. 26 dec., Acriviţa sin Ioncea Grecescu neguţători.  
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 3/1847. 
1848. preoţi slujitori Dumitru şi Stan Soreanu: Botezaţi: 1. 1 şi 6 ian., Gheorghe, părinţi 
Elenca şi Hristea Enea arendaş din mahalaua Sf. Dumitru, naş Vasile David; 2. 6 şi 11 ian., 
Anastasia, părinţi Tiţa şi Iuliu Ungureanu vizitiu, naş Barbu vizitiu; 3. 20 şi 25 ian., 
Catinca, părinţi Maria făcut de fată mare, naş Ţepu Nicolau Dupin; 4. 25 ian şi 1 febr., 
Ecaterina, părinţi Teodora şi Costache Vasiliu cavafi din mahalaua Sf. Ilie, naş Iancu 
Stoenescu; 5. 25 ian şi 1 febr., Gheorghe, părinţi Maria şi Ioniţă Pepezu arendaş, naş 
Gheorghe Vârvoreanu; 6. 1 şi 8 febr., Gheorghe, părinţi Uţa şi Hristea Gheorghiu arendaş 
din mahalaua Toţi Sfinţii, cocoana Margheoala sin Costandin Ghimpu; 7. 10 şi 15 febr., 
Antonie, părinţi Maria şi Dumitru Protopopescu arendaş din mahalaua Băşica, naş Filipache 
Paleologu; 8. 16 şi 21 febr., Ion, părinţi Ioana şi Ivancea sârbu pescari din mahalaua Harşu, 
naş Ştefan sârbu; 9. 16 şi 21 mart., Marina, părinţi Maria şi Marin Toteanu rachier, naş 
Maril al Catrinei din mahalaua Floreşti, jud. Dolj; 10. 10 apr., Gheorghe, părinţi Maria şi 
Soare robu dumnealui Costandin Ghimpa, naş dumneaei cocoana Marghioala sin Costandin 
Ghimpa; 11. 10 apr., Terenche, părinţi Maria şi Soare robu dumnealui Costandin Ghimpa, 
naş dumneaei cocoana Marghioala sin Costandin Ghimpa; 12. 4 şi 9 mai, Gheorghe, părinţi 
Voica şi Gheorghe Vărzaru plugar, mahalaua Băşica, naş dumnealui Mitrică sin răposatu 
popa Hristea; 13. 16 şi 23 iun., Alecsandru, părinţi Marica şi Păun vizitiu, naş Iota Hristea; 
14. 5 şi 11 iul., Petru, părinţi Elenca şi Petrache Coicea arendaş, naş Ecaterina fiica 
dumnealui Petrache Coicea; 15. 5 şi 22 aug., Teodora, părinţi Maria şi preotu Ioan Pavel 
din mahalaua Maica Precesta Mare, naş dumneaei Teodora Goguleasa; 16. 30 aug şi 5 sept., 
Anastasia, părinţi Ioana şi Enache brutaru din mahalaua Băşica, naş Mihai Popovici; 17. 19 
sept., Costandin, părinţi Maria şi Anastasie arendaş din mahalaua Sf. Ioan, naş dumnealui 
Gheorghe Vârvoreanu; 18. 20 şi 26 sept., Gheorghe, părinţi Rucsandra văduva din 
mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş dumnealui Vasile David; 19. 1 şi 7 nov., Mihai, părinţi 
Catinca şi Savu croitoru din mahalaua Sf. Ilie, naş dumnealui Aecsandru Paz; 20. 7 şi 14 
nov., Costandin, părinţi Mitrana şi Ioan pârcălabu din satul Livezi din sud Dolji, naş 
dumnealui Dumitru Gheorghiu; 21. 20 şi 28 nov., Paraschiva, părinţi Maria şi Anghel 
pescaru din mahalaua Băşica. 
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Cununaţi: 1. 11 ian., Mihai Ciolea băcan cu Ecaterina sin răposatu Ioan Caracu, naş 
dumnealui Gheorghe Pişacov arendaş; 2. 15 ian., Hristodor sin Dincă arendaş cu Zinca sin 
Enache maiuru Cacaliceanu, naş dumnealui Nicolache Mihai arendaş; 3. 1 febr., Bănică sin 
Trifu plugar mahalaua Postelnicu Fir cu Zinca sin răposatu popa Anicu Gheorghe, 
mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Hristache Zamfir cojocaru; 4. 15 febr., Dumitru robu 
dumnealui Nicolache Mihail cu Mitrana sin Ioan robu dumnealui Nicola Mihail mahalaua 
Sf. Troiţi, naş dumnealui Dumitru Gheorghiu arendaşi. 
Morţi: 1. 30 ian., Savastiţa soţia dumnealui Ghiţă Calangiu arendaş; 2. 9 mart., Tănasie 
sârbu rachieri; 3. 20 mart., Ţenea Nicolau Dupin braşovean; 4. Dumitru Păşţia lipiscan (n.n. 
de la Lipscani), din mahalaua Sf. Dumitru; 5. 1 iul., Dona soţia lui unchiaş Raicu 
Iovanovici din mahalaua Sf. Dimitrie; 6. 7 iul., Raicu Iovanovici sârbu din mahalaua Sf. 
Dimitrie; 7. 18 iul., Teodor grecu tâmplari; 8. 20 iul., Maria soţia răposatului Anghelache, 
9. Tudorache sin Mihai sârbu rachier; 10 12 sept., Radu sin Alecsandru din mahalaua Sf. 
Ilie; 11. 14 sept., Catinca sin Costandin ginerile popii Cârstea arendaş; 12. 7 oct., 
Grigorache sin Dumitru Cernătescu arendaş, mahalaua Toţi Sfinţii; 13. 22 dec., Dumitru 
Braneţu arendaş.   
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 5/1848. 
1849. preoţi  slujitori: Dumitru,  Stan Soreanu, din apr. pr. Ioan. Botezaţi:  1. 11 şi 16 
ian., Paraschiva, părinţi Ştefana şi Dumitru Ghiţă pescaru din mah. Sf. Episcopii, naş 
Dumitru Gheţa; 2. 30 ian. şi 3 febr., Maria, părinţi Elenca şi Dumitru Mihai arendaşu din 
mah. Sf. Ilie, naş dumnealui Statie Stoenescu; 3. 31 ian. 6 febr., Dumitru, părinţi Tudoriţa şi 
Ioniţă Hagi Dumitru arendaş din mah. Sf. Ioan Fiera, naş dumnealui Gheorghe V. Pişacov; 
4. 6 şi 10 febr., Policsenia, părinţi Elenca şi Enache rachieru din mah. Maica Precesta 
Mântuleasa, naş dumnealui pitarul Vela Pavlovici; 5. 13 şi 23 febr., Anica, părinţi Elenca şi 
Bănică rachierul, naş dumnealui Nică Petrovici; 6. 17 şi 24 febr., Gheorghe, părinţi Uţa şi 
Iota Hristea arendaşi, naş dumnealui Gheorghe Conea; 7. 20 şi 27 matr., Gheorghe, părinţi 
Sevastiţa şi Nancea Panaiot rachieri, naş dumenalui Gheorghe V. Peşacov; 8. 8 şi 9 apr., 
Ioan, părinţi Maria şi Dumitru Gheţa arendaşu, naş dumnealui Teodor Coman; 9. 7 şi 10 
apr., Grogorache, părinţi Elenca şi Cârstea boiangiu, naş Dumnealui Grigorache Pârvu 
Marcu; 10. 10 apr. şi 18 mai, Ioan, părinţi Gheorghiţa şi Nicolae Dobriceanu arendaşi din 
mah. Oota, naş dumnealui Ghiţă Zisu; 11. 18 ţi 29 mai, Ioan, părinţi Catinca şi dumnealui 
Vasile Davidescu arendaşu, naş dumneaei cocoana Sultana Panoioteasca; 12. 31 mai şi 5 
iunie, Aristotel, părinţi Dumneaei Sultana şi Dumnealui Gheorghe Vărvoreanu arendaş, naş 
dumnealui Iancu fiu dumnealui Gheorghe Vărvoreanu; 13. 2 şi 18 iul., Mihai, părinţi 
cocoana Maria şi dumnealui Ioachim Papazolu arendaşi, naş dumnealui Gheorghe 
Vărvoreanu; 14. 12 şi 20 iul., Mihai, părinţi Catinca şi Nicolae Ghimpa arendaşi, naşă 
Marghioala sin dumnealui Costandin Ghimpa; 15. 22 şi 25 sept., Athanasie, părinţi Stana şi 
Athanasie rachieriu din mah. Sf. Nicolae Dorobănţia, naş Anastasie sin pitarul Zelea 
Pavlovici; 16. 18 şi 25 sept., Zinca, părinţi Anica şi Costandin Ocolescu arendaşi din mah. 
Sf. Apostoli, naş dumnealui Ghiţă Zisu; 17. 1 sept. şi 2 oct., Gheorghe, părinţi Elena şi 
Stancu Cicăduş? Albu din satu Bărca, naş dumnealui Dumitru Gheorghiu; 18. 29 sept. şi 2 
oct., Băluţă, părinţi Maria şi Ilie vizitiu Naş Dumnealui Marin Fena; 19. 17 şi 21 oct., 
Elena, părinţi Chiriachiţa şi dumnealui Toma Carapancea, casieri, naş dumnealui Ghiţă 
Zisu; 20. 2 şi 10 nov., Aristiţa, părinţi Maria şi dumnealui Gheorghe V. Pişacov arendaşi, 
naş dumnealui Costache Dima Popovici; 21. 20 şi 26 dec., Maria, părinţi şi Marcu sin 
Măria văduva, cismari, din mah. Postelnicu Fir, naş dumnealui Ioniţă Popescu cântăreţu. 
Cununaţi: 1. 16 ian., Petrache Costandin tâmplar din mah. Sf. Ioan Fiera cu Mariţa sin 
Iacov Cacaliţeanu din mah Sf. Ioan Fiera, el în a doua cununie, naşi dumnealui Statie 
Stoenescu arendaşi împreună cu Tudoriţa mătuşă-sa; 2. 16 ian., Marin sin Costache pescaru 
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din mah. Oota cu Maria sin răposatu Preda Stan ot mah. Sf. Gheorghe Vechi, naşi Nică 
rachier şi Ioana; 3. 3 febr., Radu sin Nicolae, ţiganu dumnealui Nicolae Fratoştiţeanu cu 
Elenca sin Ioan Costea, tot robu al dumnealui Nicolae Fratoştiţeanu, naşi dumnealui Ştefan 
Pavlovici braşovean şi Maria; 4. 4 sept., Ştefan sin Becu băcan din mah. Precesta ot Dud cu 
Marghioala sin Nicolau băcan din mah. Sf. Gheorghe Vechi, naşi dumnealui Mihalcea 
băcan şi Catinca. 
Morţi: 1. 22 mart., Costandin Terpu? arendaşi; 2. 28 mart. Toma Bleţuş rachieri din mah. 
Sf. Dimitrie; 3. 9 iul., Petrache sin Petrache Coicea arendaşi; 4. 13 iul., Maria sin Toncea 
Panaiot rachieri; 5. 22 iul., Marica, soţia dumnealui Costandin Ioan arendaşi; 6. 6 aug., 
Manda sin Nicolae braşoveanu; 7. 20 aug., Pena, soţia răposatului Anghel Metu 
braşoveanu; 8. 13 oct., Catinca, soţia răposatului Dumitru Albulescu; 9. 19 dec., Ştefan? sin 
Vasile Barbu arendaşi din mah. Sf. Ioan Hera.  
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos.4 /1849. 
1850. preot slujitor Stan Soreanu. Botezaţi:  1. 11 ian., Anastasia, părinţi Elenca şi 
Ştefan Pavlovici braşovean, naş Anastasia sin Dumitru Dianu; 2. 2 mart., Stanca, părinţi 
Mitrana şi Iancu sin Vasile căldăraru, mahalaua Toţi Sfinţii, naş Matache Stăncescu; 3. 2 
mart., Elenca, părinţi Joiţa şi Marin Hagi Enuşi cojocar mahalaua Sf. Gheorghe, naş 
Grigore Şitoia; 4. 7 febr., Catinca şi Dumitrache Sohoroscu arendaşi din mahalaua Băşica, 
naş dumnealui Filipache Paleologu; 5. 12 iun., Costandin, părinţi Magdalinia şi Costandin 
Miloş rachieri, naş Anastasia văduva; 6. 2 iul., Ioana, părinţi Stanca şi Marin cismaru din 
mahalaua Sf. Ilie, naş dumnealui Dumitru Dianu; 7. 13 iul., Maria, părinţi Catinca şi Mihale 
Ciolâia băcan, naş dumnealui Gheorghe Pişacov; 8. 22 iul., Ecaterina, părinţi Ecaterina şi 
sărdaru Ghiţă Zisu, naş Toma Parapancea; 9. 12 aug., Teodor, părinţi Elenca şi Ioan Mihail 
din mahalaua Sf. Ilie, naş Teodor Coman; 10. 21 aug., Ana, părinţi Zmaranda şi Pavel 
pescaru, naş Dobriţa soţia răposatului Nică Guţă; 11. 1 oct., Ecaterina, părinţi Maria şi 
Ştefan Geco băcan din mahalaua Maica Precesta ot Dud, naş Mihale Ciolea; 12. 2 oct.?, 
Elisaveta, părinţi Sofia şi Dumitru Gavril? arendaşi mahalaua Brânduşa, naş Iovanovici 
Dianu; 13. 5 oct., Matilda, părinţi Raliţa şi Pavel Stoenescu actor din oraşul Bucureşti, naş 
dumnealui sărdaru Ghiţă Zisu; 14. ? oct., Ecaterina, părinţi Marghioala şi Ioanuş Papazian 
arendaşi, naş Gheorghe Vârvoreanu; 15. Mihai, părinţi Rada şi Ioan Cercelaru din mahalaua 
Ungureni, naş Mihale Ciolea, 16. 1 nov., Tudor, părinţi Dobriţa şi răposatu Nică Guţă 
pescar, naş Dumitru Gheţa; 17. 3 nov., Nicolae, părinţi Maria şi Hristea Gheorghiu 
arendaşi; 18. 2 dec., Marin, părinţi Ioana şi Costandin Pârşcoveanu arendaşi din mahalaua 
Sf. Ioan, naş dumnealui Nicolae Bârzanu. 
Cununaţi: 1. 12 ian., Ghiţă marchitan lipscan din mahalaua Sf. Ilie cu Anastasia sin 
Dumitru Diano?, naşi dumnealui Gheorghe Pişacov arendaşi cu soţia sa Maria; 2. ian., Stan 
sin răposatu Geco cojocaru din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi cu Anisia sin Ganea 
Dimisianu arendaş mahalaua Băşica, naşi Ciucă Belivacă arendaşi cu soţia sa Elenca; 3. 
febr., Costandin Ioan rachieru din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi cu Joiţa sin răposatu 
poslujnic Gheorghe din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, el în a doua cununie, naşi Costandin 
Ghimpa arendaşi şi soţia sa Băluţa; 4. 12 febr., Pătru sin Nicolae Boiangiu cu Maria sin 
Ştefan Mutu, naşi Ioniţă Popescu arendaşi şi Maria soţia sa; 5. 12 febr.?, Grigorache sin 
Nicolae Veleanu arendaşi din satu Vela Dolj cu Anica sin Ioan..... din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi, naşi Dumitraşco Filip arendaş cu soţia sa Leni; 6. febr., Ioan sin Stan 
vizitiu, croitor din mahalaua Postelnicu Fir cu Bălaşa sin răposatu Andrei cismaru din 
mahalaua Postelnicu Fir, naşi Ioan Leoveanu, croitor cu soţia sa Catrina; 7. febr., Anghel 
sin Badea croitor din mahalaua Mântuleasa cu Teodoriţa sin Barea grădinaru din mahalaua 
Mântuleasa, naşi Ioan Creţu croitor cu soţia sa Elenca; 8. 2 mart., Hristea sin Matei Stătercu 
cismaru din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi cu Băluţa sin Ivancea Vidu din mahalaua Sf. 
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Gheorghe Vechi, naşi dumnealui Vasile David braşoveanu cu soţia sa Catinca; 9. 12 mart., 
Anastasie sin Nicolae Barbovici cojocari cu Vasilichia sin răposatu  din Mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi, naşi Ioan Braneţu arendaşi cu Maria cumnată-sa; 10. 2 mai, Marcu 
boiangiu din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi cu Rada soţia răposatului Radu, el întâia 
cununie şi ea în al doilea, naşi Ioniţă Ghiţă Percari împreună cu soţia sa Ioana; 11. iun., 
Tănasie Lăzărescu rachieru din mahalaua Sf. Apostli cu Ioana sin Mitruţa văduva din 
mahalaua Sf. Apostoli, el a doua cununie, naşi Marin cojocaru cu soţia sa Elena; 12. iul., 
Tănasie sin Ioniţă Lazăr cojocar din mahalaua Sf. Apostol cu Ana sin Dumitru din 
mahalaua Sf. Gheorghe, el la a doua cununie, naşi Ioan sin Marin cismar cu soţia sa Maria; 
13. dec....., Niţu....sin Iordache din satu Vâlvor jud. Dolj cu Băla sin Iovan sârbu din 
mahalaua Oota, naşi Neagoe Alecu cu soţia sa Maria. 
Morţi: 1. ian., Maria soţia răposatului Ghenea Goran; 2. febr. 4, Zinca Cociulesa; 3. 
Floarea muma lui Nicolae Bârzaco arendaşi; 4. mai. Neagu Guţă Percaru; 5. mai, Marin 
Ţeca arendaşi; 6. oct., Maria sin Niţă Sârno rachieru; 6. oct., Ioan sin Dumitru Gheţa 
arendaşi; 7. dec., Sanda soţia lui Nicola Bârzanu arendaşi. 
SJAN, Dolj, Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 3/1850. 
1851. preoţi slujitori Dimitrie, Stan Soreanu. Botezaţi: 1. 20 ian. şi 4 febr., Ecaterina, 
părinţi Ioana şi Costandin ungureanu plugar din mahalaua Harşu, naş dumnealui Toma 
Carapancea; 2. 9 şi 16 matr., Costandin, părinţi Hrisa şi Iordache.....arendaş din mahalaua 
Mântuleasa, naş Gheorghe Pişacov; 3. 16 şi 23 matr., Nicolae, părinţi Teodoriţa şi Ioan 
Hagi Dimitriu arendaş din mahalaua Sf. Ioan Hera, naş dumneaei Matia Gheorghe Pişacov; 
4. 28 mart., şi 3 apr., Pătru, părinţi Aniţa şi Pătru lucrător de fier, rob dumnealui Măriei 
Sale domn Gheorghe Bibescu, naş Radu ţiganu lucrător de fier; 5. 2 şi 8 iul., Pătru, părinţi 
Gheorghiţa şi Mihai Nicolau arendaş din mahalaua Mântuleasa, naş dumneaei Tarsiţa 
dumnealui Apostol; 6. 12 şi 22 iul., Filip, părinţi Maria şi Petru preotu din mahalaua Sf. 
Dimitrie, naş dumnealui Filip Paleologu; 19 şi 25 iul., Evghenia, părinţi Elena şi Ştefan 
Pavlovici braşovean, naş dumnealui Nae Dianu; 8. 23 şi 29 iul., Toma, părinţi Maria şi 
Marin pescaru sin Năstasie din mahalaua Oota, naş Ioana soţia dumnealui Niţă Săinu; 9. 25 
şi 26 aug., Mihai, părinţi Anica şi Ioan braşoveanu din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş 
Sevastiţa soţia dumnealui Ioan....; 10. 28 şi 30 aug., Ioan, părinţi Sevastiţa şi Dimitrie.... 
arendaş, naş Policsenia Braboveanu; 11. 2 şi 11 sept., Gheorghe, părinţi Ioana şi preotu 
Gheorghe Referendaru din mahalaua Sf. Apostoli, naş preoteasa Păuna; 12. 6 şi 13 sept., 
Gheorghe, părinţi Ecaterina şi Radu Radpan profesoru, naş dumnealui Gheorghe Nicolau 
Terpu; 13. 12 şi 23 sept., Ioan, părinţi Vasiana şi Anastasie Nicolau cojocar, naş Ioancu 
braşovean; 14. 30 sept şi 10 oct., Lazăr, părinţi Safta şi Nicolae Piteşteanu moşier din 
mahalaua Sf. Dimitrie, naş Catinca Dimitriu; 15. 3 şi 10 oct., Elisaveta, părinţi Costandina 
şi Oprea Udrescu rachieru, naş Elena fiica logofetesei Ioana văduva, 16. 19 şi 21 oct., Irina, 
părinţi Nmaria şi Gheorghe Pişiacov arendaş, naş dumnealui Costandin Dima Popovici; 17. 
20 oct. şi 2 nov. Elena, părinţi Sofia şi Dumitru rachieru din mahalaua Brânduşa, naş Elena 
Dianu; 18. 28 oct şi 4 nov., Dumitru, părinţi Ilina şi Stancu surdu plugaru, satu Ciulniţa, naş 
dumneaei Margheoala Ghimpa; 19. 11 şi 20 nov., Grigore, părinţi Maria şi Dumitru Gheţa, 
naş Pătru sin cocoana Paraschiva; 20. 21 şi 26 nov., Maria, găsită la biserică, naş Nicolae 
(Nae) Gheorghe Pişacov; 21. 5 şi 9 dec., Elena, părinţi Maria şi Nicolae Gheorghiu arendaş, 
naş dumneaei Maria sin Gheorghe Pişacov.  
Cununaţi: 1. 11 ian., Marin Nicolau rachier din mahalaua Sf. Ilie cu Ecaterina fiica 
dumnealui Petru Costandin, naşi Anastasie Filişeanu cu soţia sa Ecaterina; 2. 25 ian., 
Grigorie Pârvulescu braşovean cu Maria sin răposatu Neagoe staroste oraşu Târgu Jiului, 
naşi dumnealui Statie Stoenescu cu soţia sa Atena; 3. 28 ian., Gheorghe Nicolau Terpu 
lipscanu cu Maria sin Dumitru Apostol din mahalaua Mântuleasa, naşi Gheorghe Pişacov 
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cu Maria soţia dumisale; 4. 28 ian., Nicolae Coreoci? plugar din satu Bârca cu Ana sin 
Ionică, naşi Ioan şi Hrisa fiul dumnealui Gheorghe Vârvoreanu; 5. 8 febr. Nicolae 
Gheorghiu arendaş cu Maria sin Daniel Ţenovici mahalaua Sf. Dumitru, naşi Costandin 
Dima Popovici şi Maria soţia dumnealui Gheorghe Pişacov; 6. 11 febr., Iordache Popescu 
dascălu cu Caraţa sin preotu Costandin Moreici din mahalaua Harşu, naşi Dimo rachieru cu 
Maria sin dumnealui Ioan Popescu; 7. 11 nov., Gheorghe sin Costantin Cioroglu cu Elena 
sin răposata Sima din mahalaua Maica Precesta Dudu, naşi Costandin Pişacov cu Elena 
soţia dumisale; 8. 6 dec., Gheorghe cojocaru sin răposatu preotu Ioan din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi cu Ana sin răposatu Ivancea Didu din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naşi 
Gheorghe şi Sultana fiica dumnealui Vasile David. 
Morţi: 1. 5 ian., Anastasia soţia răposatului Ioan fieraru oraşului Craiova; 2. 28 ian., Tudor 
sin răposatu Niţă Guţă; 3. 17 febr., Sultana Vârvoreanu; 4. 8 mart., Trandafir Protopopescu 
din mahalaua Ungureni; 5. 12 mart., Caterina sin dumnealui sărdaru Gheorghe Zisu; 6. 12 
mart., Anastasia soacra dumnealui Dimitrie Cernătescu Hagi Enuşi; 7. 23 mai Gheorghe sin 
dumnealui Gheorghe marchitan din mahalaua Sf. Ilie; 8. 5 iul., Rada soţia lui Ioan plugaru; 
9. 8 iul., Ancuţa fiica lui Ioan robu dumnealui pitaru Velea Pavlovici; 10. 21 iul., Ioan robu 
dumnealui sărdarului Ioan Măldărescu; 11. 8 aug. Gheorghe sin dumnealui Costandin 
Ghimpa; 12. 22 aug., Ioan sin Paraschiva Vârtoaica din mahalaua Băşica; 13. 26 aug., 
Tănasie Tiriachiu; 14. 4 sept., Anastasia sin dumnealui Mihalache Nicolescu din mahalaua 
Băşica; 15. 21 sept., Stana roaba dumnealui Statie Stoenescu; 16. 12 oct., Elisaveta sin 
Oprea Udrescu rachier; 17. 14 oct., Ioan sin Dumnealui Ioan marchitanu din mahalaua Sf. 
Ilie; 18. 8 nov., Hristodor Dimitriu din mahalaua Sf. Dimitrie; 19. 12 nov., Niţă Popescu 
din mahalaua Băşica.    
SJAN, Dolj, SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, 
botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 4/1851. 
1852 preot slujitor: Stan Soreanu. Botezaţi: 1. 28 dec. 1851 şi 6 ian. 1852, Elenca, 
părinţi Lecurg Conţu Grecesc, mama Catinca; naş Costică sin Costache Pişacov; 2. 9 şi 13 
ian., Dimitrie, părinţi diaconu Iordache şi Chiriţa din mahalaua Harşu, naş Dima rachieru; 
3. 12 şi 17 ian., Costandin, părinţi Nicolae Posposuţu şi Uţa din mahalaua Sf. Episcopie, 
naş Dimitrie sin răposatu Nică Guţă; 4. 7 şi 9 febr., Marin, părinţi Mihai cojocaru şi Bălaşa 
din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Ana soţia dumnealui Marin Leoveanu arendaş; 5. 16 
şi 24 febr., Costandin, părinţi Marin Foleanu rachier şi Maria din mahalaua Sf. Dimitrie, 
naş Costandina soţia lui Marin al Catrinului; 6. 15 şi 23 mart., Gheorghe, părinţi Ioniţă Hagi 
Dumitru şi Teodoriţa din mahalaua Sf. Ioan Hera, naş Maria dumnealui Gheorghe Pişacov; 
7. 27 şi 29 mart., Maria, părinţi Stancu pantofaru şi Stanca din mahalaua Mântuleasa, naş 
Maria sin dumnealui Costandin Ghimpa; 8. 25 apr şi 4 mai, Zoe, părinţi Costandin 
Plopşoreanu şi Sevastiţa din mahalaua Mântuleasa, naş Zinca soţia dumnealui sărdaru 
Cristodor Sandulache; 9. 30 apr. şi 4 mai, Ştefan, părinţi Pârvu cismaru şi Maria din 
mahalaua Sf. Nicolae Ungurenu, naş Safta soţia răposatului Ioniţă; 10. 17 şi 25 mai, Pătru, 
părinţi Costandin Ocolescu şi Ana, naş Dumitru sin dumnealui serdaru Ghiţă Zisu; 11. 26 
mai, Elena, părinţi Mihali Ciolea şi Catinca, naş Elena sin dumnealui Gheorghe Pişacov; 
12. 26 mai şi 8 iun., Mihail, părinţi Ioan Petrovici cofocaru şi Floarea, din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi, naş Mihai sin Dumitru Albulescu cojocaru; 13. 5 şi 7 iun., Teodora – 
lepădată la biserică, naş Sultana neapoata răposatului popa lui Stan Călărăşanu; 14. 16 şi 22 
iun., Dumitru, părinţi Costandin Ioan şi Joiţa din mahalaua Sf. Dumitru, naş Maria 
Costandin Ghimpa; 15. 26 şi 29 iun., Pătru, părinţi Gheorghe Sencovici şi Nada din 
mahalaua Sf. Ilie, naş Pătru Dencovici; 16. 28 şi 29 iun., Maria, părinţi, Ghiţă Alecsandescu 
şi Anastasia din mahalaua Sf. Ilie, naş Maria soţia dumnealui Gheorghe Pişacov; 17. 7 şi 9 
iul., Costandin, părinţi Anuţa din mahalaua Sf. Ioan Hera, naş Dobriţa soţia răposatului 
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Savu Guţă; 18. 5 şi 13 iul., Teodora, părinţi Mitrică pescaru şi Maria din mahalaua Sf. 
Nicolae Ungureni, naş Dobriţa soţia răposatului Nică Guţă; 19. 6 şi 14 iul., Elena, părinţi 
preotul Stancu şi Frusina, naş Ioana soţia dumnealui Nicola argintaru; 20. 7 şi 15 iul., 
Maria, părinţi Dimitrie preot Stancu şi Maria, naş protopopu Dimitrie Rasnicoi; 21. 26 şi 31 
iul., Efrosina, părinţi Stoian vizitiu şi Maria, naş Maria soţia răposatului Gheorghe 
Tetoveanu; 22. 11 şi 14 aug., Gheorghe, părinţi Hristea cismaru şi Băluţa din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi, naş Ecaterina soţia pitarului Vasile David; 23. 23 iul şi 17 aug., Ana. 
părinţi Alecsie Georgiu şi Marghioala, naş Catinca soţia dumnealui Dumitru Filip; 24. 11 
iul şi 17 aug., Ana, părinţi Floarea, naş Păuna roaba dumnealui Gheorghe Pişacov; 25. 19 şi 
24 aug., Spiridon, părinţi Petru Ion Târnoveanu şi Maria din mahalaua Mântuleasa, naş 
Spiridon Portărescu; 26. 7 şi 14 sept., Ecaterina, părinţi Simion Fiştoi şi Ioana din mahalaua 
Sf. Ioan Hera, naş Ecterina soţia dumnealui Mihai Ciolea; 27. 12 şi 25 sept., Maria, părinţi 
Gheorghe robu şi Mitrana, naş Mitrana văduva; 28 26 şi 29 sept., Alecsie, părinţi Radu 
cojocaru şi Costandina, naş Mihai sin dumnealui Iota; 29. 26 sept. şi 2 oct., Elena, părinţi 
Petre Saruşi şi Evghenia, naş Smaranda postelniceasca; 30 6 şi 12 oct. Ana, părinţi 
Gheorghe Nicului şi Mariţa; 31. 30 oct. şi 2 nov., Costandin, părinţi Năstasie Cercu şi 
Maria din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, naş Enache Dimitriu; 32. 10 şi 11 nov., Marin, 
părinţi Ana, naş Maria sin răposatu dascălu Spiridon; 33. 12 şi 20 nov., Gligorie, părinţi 
Dănuţ Giugea şi Sultana din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş vătavul Dumitru Guţă; 34. 
27 nov. şi 4 dec., Maria, părinţi pitaru Mihail Colovu şi Gheorghiţa din mahalaua 
Mântuleasa, naş Tarsiţa soţia dumnealui Mitu Aposton; 35. 13 şi 21 dec., Ioan, părinţi 
Marin cismaru şi Stanca din magalaua Sf. Apostoli, naş Păuna soţia dumnealui Dumitru 
Dianu. 
Cununaţi: 1. 20 ian., Iorgu Dimitriu proprietari din satu ? cu Zmaranda soră răposatu 
Costandin Vlădimirescu, naşi sărdaru Nicolai Vlădimirescu cu Maria soţia dumisale; 2. 24 
ian., Tudosie Marin cojocaru din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi cu Zmăranda sin Stan 
Negrescu arendaş din mahalaua Sf. Ilie, naşi Ilie Bănică din satu Zăvalu cu soţia sa Stana; 
3. 31 ian., Ghiţă Calangiu arendaş cu Domnica soţia răposatului Marcu Chintescu din 
mahlaua Sf. Gheorghe Vechi amândoi în a doua cununie, naşi sărdaru Băluţă Tunusliu cu 
soţia dumisale; 4. 3 febr., Ioan sin Radu cujocaru din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi cu 
Stanca sin Florea Puţuranu tabacu din mahalaua Sf. Nicolae Ungureni, naşi Stan sin 
răposatu Ţeno cojocaru cu soţia dumisale; 5. 29 iun., Vasile Gârleşteanu cu Rucsanda sin 
Savastiţa răposatului Corchino? din mahalaua Harşu, el la a doua cununie, naş Marele 
logofăt al credinţii Dimitrie Haralambie cu soţia dumisale Ecaterina. 
Morţi: 1. 4 ian., Ioan sin Anastasie Nicolau cojocar; 2. 6 ian., Ioan sin Dumitru Cernătescu 
arendaş din mahalaua Toţi Sfinţii; 3. 12 ian., Ana soţia răposatului Ivancu; 3. 5 febr., Victor 
sin diaconu Mihai; 5. 7 febr., Elena; 6. 8 iun., Dumitru Soreanu Dulgheru; 7. 8 iun., 
Petrache Triţă Ştefan băcanu; 8. 6 iul., Stancu, robu Alecsie Pazu; 9. 31 iul., Pantelimon sin 
dumnealui sărdaru George Zisu; 10. 21 aug., Gligorie sin dumnealui Dumitru Suhăreanu; 
11. 31 aug., Alecsandru sin dumnealui Dimitrie Suhăreanu; 12. 11 sept., Ana sin Păuna 
văduva, roaba dumnealui Gheorghe Pişacov; 12. 26 sept., Lena sin Maria văduva; 14. 27 
oct., George Ştefan grecu din mahalaua Sf. Nicolae Ungureni; 15. 30 oct., Mitrofana 
monahia; 16. 2 nov., Tudora roaba dumnealui Cristodor sărdaru; 17. 2 nov., Marin Foleanu 
rachieri din mahalaua Sf. Dimitrie; 18 22 nov., Vasile sin Maria văduva; 19. 24 nov., 
Aristiţa, fiica dumnealui Petrache Câncea; 20. 13 dec., Nicolae Bărşanu.  
SJAN, Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 2/1852. 
1853. preot slujitor: Stan Cioroianu. Botezaţi: 1. 2 ian., Maria, părinţi Marin ţiganu şi 
Ioana, naşă Maria văduva ţiganca; 2. 21 dec. 1852-7 ian. 1853, Petru, părinţi Nicola 
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arendaşi şi Maria, naş Ştefan Georoceanu sărdar; 3. 27. dec. 1852 şi 7 ian. 1853, Maria, 
părinţi Ghiţă Argeşanu şi Marghioala, naş Pătru sin Dumitru Braneţu; 4. 7 ian. Mihail, 
părinţi Mihail şi Paraschiva, naş sărdaru Ghiţă Zisu; 5. 14 şi 25 ian., Ioachim, părinţi Ioniţă 
Mihail şi Lena din mah. Sf. Ilie, naşă Ana lui Tudor Coman; 6. 21 şi 25 ian., Costandin, 
părinţi Maria fată mare din mah. Sf. Nicolae Ungureni, naş Costandin Ştefu; 10 ian. şi 1 
febr., Nicolae, părinţi Ioachim Popazu şi Savastiţa, naş Argindea Dumitru bogasieru; 8. 23 
ian. şi 1 febr., Ion, părinţi Pătru vizitiu şi Stanca, naşă Ilinca sin Ioan vizitiu; 9. 12 şi 21 
febr., Maria, părinţi Dumitru Ştefu şi Savastiţa, naş Costandin Braboveanu; 10. 27 febr., 
Vasilie, părinţi Năstasie cojocariu şi Vasilica, naş Pătru sin Dumitru Braneţu; 11. 15 şi 28 
febr., Maria, părinţi Niţă plugaru şi Bălaşa din satul Obedinu, naş Mihalache Ioan; 12. 4 şi 6 
mart., Ilie, părinţi Mitrana văduva, naşă Stana lui Stoian Pipercu; 13. 4 şi 6 mart., Marin, 
mamă Mitrana văduva, naşă Floarea văduva; 14. 9 şi 16 mart., Maria, părinţi Nicolae 
Ghimpa şi Catinca, naşă Marghioala Ghimpa; 15. 15 şi 29 mart., Ştefan, părinţi Oprea 
rachieri şi Costandina, naşă Floarea văduva; 16. 22 şi 29 mart., Gheorghe, părinţi Ioan 
plugaru şi Ioana, naşă Ana dumnealui Gheorghe Stănescu; 17. 20 mart şi 2 apr., 
Marghioala, părinţi Costandin Sârbu şi Ioana, naşă Bălaşa, soţia dumnealui Costandtin 
Ghimpa; 18. 5 şi 12 apr., Elena, părinţi Ioan şi Anica, naşă Elena Ioan Carolu; 19. 2 şi 12 
apr., Ana, părinţi Ioniţă Hagi Dumitru şi Teodora, naşă Marghioala sin Gheorghe Pişacov; 
20. 12 şi 15 apr., părinţi Mihale Ciolea şi Catinca, naş dumnealui Gheorghe Pişacov; 21. 19 
apr., Gheorghe, părinţi Stan ţiganu şi Voica, naşă Păuna ţiganca; 22. 12 şi 23 apr., 
Marghioala, părinţi Nicolae Tiriachiu şi Maria, naş Costache Dinu; 23. 19 şi 30 apr., Ioan, 
părinţi Gheorghe Hristea şi Uţa, naşă Marghioala Ghimpa; 24. 21 mai şi 7 iun., Dimitrie, 
părinţi Gheorghe Vasile Pişacov şi Maria, naş Costache Dima; 25. 4 şi 11 iun., Maria, 
mamă Maria văduva din mah. Băşica, naş Dumitru Ioan Grecescu; 26. 27 şi 28 iun., Sava, 
părinţi Dumitrache Cioroianu şi Mira, naş Filipache Paleologu; 27. 17 şi 26 iul., Ioan, 
părinţi Toma Carapancea şi Chiriachiţa din mah. Mântuleasa, naş Dimitrie paharnicu, Ghiţă 
Zisu; 28. 3 şi 10 sept., Ana, părinţi Ghiţă marghitanu şi Nastasia din mah. Sf. Ilie, naş 
dumnealui Gheorghe Pişacov; 29. 1 şi 8 nov., Mihail, părinţi Petrache Vidu cojocar şi Petra 
din mah. Sf. Gheorghe Vechi, naş Dumnealui Alecsie Dima; 30. 20 şi 28 nov., Vasilie, 
părinţi Hristea cismaru şi Băluţa, naş Ilie Basile David; 31. 13 şi 20 dec., Grigorie, părinţi 
Ioniţă Costandin fieraru şi Catinca, naş Grigore Pârvulescu. 
Cununaţi: 1. 11 ian., Radu sin Maria văduva cu Maria sin Ivancea căldăraru din mah. 
Harşu, naş Ioniţă Dimitrie cojocari; 2. 19 febr., Dimitrie Stănescu cojocaru din mah. Sf. 
Gheorghe Vechi cu Maria, fata de casă a lui Tudorache Preda, naş Tudorache Preda; 3. 26 
apr., Petrache Mihai din mah. Sf. Ilie cu Catinca sin Costache Pişacov, naşi Dumitrache 
Filia şi Catinca. 
Morţi: 1. 16 ian., Maria sin Ghiţă Frumuşanu din mah. Sf. Dimitrie; 2. 24 ian., Maria, soţia 
lui Ghiţă Frumuşanu din mah. Sf. Dimitrie; 3. 31 ian., Grigorie sin Dumitreasca; 4. 19 febr., 
Mihalache Mihai vizitiu; 5. 11 mart., Nicolae Terpu; 6. 16 mart. Sevastiţa, soţia lui 
Costache şeicaru; 7. 28 mart., Ioan Bureţa; 8. 12 apr. Filia Braneţu; 9. 11 apr., Vasilie sin 
Năstasie cojocariu; 10. 14 iun., Zmăranda sin Stan Ţeca din mah. Sf. Gheorghe Vechi; 11. 
14 iunie, Nicola sin Iordache Stoianovici; 12. 29 iun., Vasile Vâlcea; 13. 4 iul., Alecsandra 
sin parucic Marinescu; 15. 7 aug., Pavel Marin Foltici; 16. 17 aug., Tănasie Dinu 
Pârşcoveanu; 17. 9 oct., Dumitrache Cioroianu; 18. 29 oct., Maria Teodorache Pavlovici; 
19. 2 nov., Maria Ioan mărghitanu; 20. 17 nov., Maria, soţia dumnealui Iancu sin Nastasie; 
21. 29 nov., Maria, soţia lui Ioan Costandin; 22. 8 dec., Floarea răposatului preotul 
Dimitrie. 
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 2/1853. 
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 1854 – lipsă din arhivele din Craiova, probabil datorită evenimentelor tulburi din 
acel an, care au afectat biserica şi construcţiile din jur (ocupaţie străină) şi mai ales că 
aici a funcţionat pentru câteva luni Seminarul Teologic „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril” care după mutare la Râmnicu Vâlcea s-a numit „Sfântul Nicolae” după 
hramul bisericii episcopale în cadrul căreia funcţiona.  
1855. preoţi slujitori: Stan Soreanu şi Nicolae Cartianu. Botezaţi: 1. 10 şi 16 ian., 
Maria, părinţi Pavel pescariu plugar şi Ana, naş Teodoriţa soţia lui Iovanovici?; 2. 31 ian şi 
3 febr., Elena, părinţi Nicolae Popescu negustor şi Paraschiva, naş Cararia sin Mihalache; 3. 
5 şi 9 febr., Maria, părinţi George Nicolin negustor şi Maria, naş Maria soţia lui George 
Vasile; 4. 15 mart. şi 2 apr., Toma, părinţi Ivan pescaru şi Elisaveta, naş Nică Păianu; 5. 5 şi 
8 apr., Lazăr, părinţi Ivan Leoveanu neguţător şi soţia sa paraschiva, naş Lazăr croitoru; 6. 
9 şi 28 apr., Ecaterina, părinţi Ioan vizitiu şi Ioana, naşi Petrache Licsandru; 7. 3 şi 7 aug., 
Vasile, Gheorghe cojocariu plugar şi Anica, naş Vasile David; 8. 26 oct. şi 9 nov., Ioan sin 
Marin şi Stana, naş Elenca Pazu. 
Cununaţi: 1. 15 ian., Luca Dinu tabacu  cu Ana fiica preotului din Măceşu, naşi 
Andronache Nanu cu soţia Costandina; 2. 17 ian., Ţănea Stanovici băcanu cu Costandina 
Dima cojocariu, naşi Petre Diacu cu Ţenea soţia sa; 3. 21 ian., Marin Dobrescu negustor cu 
Elena Nicolin Terziu, naşi Petrache Costandin negustor şi soţia sa Elenca; 4. 28 ian., 
Iordache Agiarid neguţător cu Ecaterina Dimitrie Georgiu, naşi Petrache Mihail cu soţia sa 
Ecaterina; 5. 30 ian., Ioan Costandin Ghimpa negustor cu Ecaterina sin Costandin Hagicu, 
naşi Nicolaiche Ţolea şi Ecaterina neguţători; 6. 31 ian., Enache Costandin negustori cu 
Hrisa Anastasie Ştefan, naşi Filipache Dumitru şi Elena negustor; 7. 31 ian., Vasile fiul 
răposatului Polihronie cu Maria Ioan Stănescu, naşi N. Celăreanu şi Maria Chinteasca; 8. 
20 nov., Nicolae Greceanu şelariu cu Elenca Chinezu, naşi Dumitru Filişanu. 
Morţi: 1. 11 febr., Dumitrana soţia răposatului Hagi Stancu din Craiova; 2. 14 apr., 
Dumitra văduva; 3. 27 apr., Costandin Manoil; 4. 4 iul.,Nică Dianu negustor; 5. 1 aug., 
Petre fiul lui Dumitraşco Cioroianu.  
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 3/1855.  
1856. preoţi slujitori: Stan Soreanu şi Nicolae Cartianu. Botezaţi: 1. 5 şi 10 iun., 
Dimitrie, părinţi Mihalache Viişoreanu din mahalaua Obedeanu şi Mariţa, naş dumnealui 
Dimitrie Preda; 2. 3 şi 6 oct., Maria, părinţi Ştefan Pavlovici şi Elenca, naş dumneaei 
Teodora văduva; 3. 3 şi 11 oct., Elisaveta,  părinţi Ştefan Pavlovici şi Elenca, naş 
dumnealui Ghiţă marchitanu. 
Cununaţi: 1. 8 ian., Nicolae Pană negustor cu Ecaterina Ţenea Dupin, naşi Costndin Panea 
neguţător cu dumneaei Profira Dupin. 
Morţi: 1.  29 apr., Nicolae sin Dimitriu Gheorghie; 2. 20 apr., Irina fata dumnealui Ivancea 
rachieru; 3. 5 mai, Filipache Paleologu cântăreţu din acest oraş; 4. 29 mai, Marin sin Stan 
Guţă pescar; 5. 1 iul., Maria fiica lui Radu abagiu; 6. 23 oct., Gligorie Fitoc.  
 SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 2/1856.  
1857. preoţi slujitori: Stan Soreanu, Nicolae Cartianu. Botezaţi: 1. 1 şi 10 ian., 
Costandin, părinţi Gheorghe cofetariu şi Zinca, naş Grigore Calafeteanu; 2. 3 şi 15 ian., 
Dimitrie şi Ioana, părinţi Ioan Toma şi Maria, naş Ion Filcu Protopopescu; 3. 3 şi 20 ian., 
Ioan, părinţi Ioan vizitiu şi Voica, naşă cocoana Elenca; 4. 10 şi 24 ian., Ioan, părinţi 
Sandulache Niculescu şi Maria; 5. 27 şi 31 ian., Ana, părinţi Dimitrie Dulcovici şi 
Gheorghiţa, naşă cocoana Bica; 6. 2 şi 7 febr., Ioana, părinţi Ştefan muscalu şi Maria, naş 
Ioan Apostolu; 7. 3 şi 7 febr., Ştefan, părinţi Dimitrie ţiganu şu Rucsanda, naş Dumitrie 
ferariu; 8. 3 şi 7 febr., Ana, părinţi Ioan vizitiu şi Ioana, naş Petrache lipiscanu; 9. 7 şi 10 
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febr., Maria, părinţi Ptreache şi Bălaşa, naş Dumitrache lumânărariu; 10. 16 febr., 
Pantelimon, părinţi Ştefan rachieriu şi Nastasia, naşă cocoana Bălaşa; 11. 5 şi 16 mart., 
Gheorghe, părinţi  Ioan Mihalea şi Niţa, naş Vasilie David; 12, 12 şi 24 mart., Maria, 
părinţi Ioan Săndoiu şi Maria, naşă cocoana Maria; 13. 16 şi 24 mart., Ioan, părinţi Ghiţă 
Gogoşanu şi Ioana, naş Tolea Carapancea; 14. 28 şi 31 mart., Costandina, părinţi Păun 
bucătariu şi Tudora, naş Gheorghe bucătaru; 15. 27 şi 31 mart., Costandina, părinţi Ioan 
fierariu şi Catinca, naş Grogorie Pârvulescu; 16. 1 şi 16 mai, Elena, părinţi Iordache 
Giuriadis şi Catinca, naş Petrache Mihail lipiscanu; 17. 22 şi 23 mai, Elena, părinţi Dimitrie 
arendaş şi Maria, naş dumnealui Petre Braneţu; 18. 3 şi 9 iun., Gheorghe, părinţi Dincă 
Pârşcoveanu şi Ioana, naş Vasile Pădeanu; 19. 6 şi 19 iun., Elena, părinţi Sadu croitoriu şi 
Ecaterina, naşă cocoana Elena; 20. 21 şi 25 iun., Ioan, părinţi Dumitrie curărariu şi Maria, 
naş Ioan Butoi; 22. 2 şi 11 iul., Mihai, părinţi Ioan Costandin Chipa şi Ana, naş Mihalache 
Foca; 23. 1 şi 10 aug., Gheorghe, părinţi Statie arendaşu şi Manda, naş dumnealui Dimitriu 
Vasile David; 24. 20 şi 28 aug., Caliopia, părinţi Alecu Popazu şi Maria, naşă Năstasia, 
fiica dumnealui domnul Achileu; 25. 10 şi 13 oct., Sofia, părinţi Ioan pescariu şi Anica, 
naşă cocoana Anica; 26. 8 şi 20 oct., Atena, părinţi Mihale...şi Catinca, naş Mihalache 
Ionescu; 27. 20 şi 24 nov., Gligorie, părinţi Fotică şi Maria, naş Grigorie Mitrache. 
Cununaţi: 1. 13 ian., Aftanasie din mahalaua Sf. Ilie, locuinţa sa la biserica Sf. Voivozi, cu 
Paraschiva sin Dumitrie Păţa, naşi Dumitrie Şimacovici şi soţia sa Elenca; 2. 13 ian., 
Dimitrie Dăscălescu din mahalaua Toţi Sfinţii cu Elenca sin Costantin Socolescu, naşi 
Gheorghe cofetariu cu soţia sa Joiţa; 3. 20 ian., Petre Diaconescu din mahalaua Sf. Ilie cu 
Elena sin Radu braşoveanu din mahalaua Sf. Ilie, naşi Ioan Marinovici cu soţia sa 
Ecaterina; 4. 20 ian., Ioan sin Radu Matu cu Mihaela, naşi Dimitrie agi Preda şi soţia sa 
Elena; 5. 18 mai, Gheorghe Coadă cu Atena Gheorghe Pişacov, naşi Gheorghe Pişacov cu 
soţia sa Maria; 6. 20 oct., Nicolae sin Cotea săpunaru cu Maria sin Anastasia, naş 
dumnealui pitaru Alecsie şi soţia sa Frusina; 7. 20 oct., Ioan sin Iovan zlătariu, ţigan cu 
Anghelina sin Pătru Totoi ţiganu, naşi Ioan Aecsandru cu soţia sa Maria; 8. 20 oct., 
Emanoil sin Stan Gângioveanu cu Maria sin Alecsandru plugar, naş Dima rachieriu; 9. 10 
nov., Costandin sin Luca lăcătuşu cu Ioana sin Dumitrache croitoriu, naşi Ştefan lăcătuşu şi 
soţia sa Maria; 10. 10 nov., Radu sin Manolea carătaşiu  cu Floarea sin Ioan Brotoseşteanu, 
naşi Ştefan braşoveanu şi Ana; 11. 15 nov., Pascale pescariu cu Costandina sin Marin 
rachieriu, naş Nicolae rachieriu; 12. 22 nov., Gheorghe sin Matei cu Maria sin Ancuţa, naş 
Ioan sacagiu; 13. 5 dec., Ioan sin Marin Celăriu cu Costandina sin Maria, naşi Nicolae 
grecu şi soţia sa Maria. 
Morţi: 1. 28 matr., Paraschiva sin Dimitrie căldărariu; 2. 9 mai, Mihalache sin Simion 
Fitocu; 3. 21 iun., Nicolae sin Ghţă mărghitanu; 4. 30 iul., Maria sin Sofia Calangiu; 5. 24 
aug., Ana sin Dimitri cojocariu; 6. 21 sept., Maria sin Tănasie Dimitrie cojocarou; 7. 22 
sept., Sultana sin soţia lui Pavel Toşa; 8. 3 oct., Petre, nepot dumnealui Gheorghe 
Vârvoreanu. 
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 9/1857. 
1858. preoţi slujitori: Nicolae Cartianu şi Stan Soreanu. Botezaţi: 1. 13 ;i 17 ian., Ioana, 
mamă Ioana slujnica, naşă Ioana văduva din mahalaua Sf. Ioan Hera; 2. 17 ian., Antonie, 
părinţi Gheorghe Mărăcineanu şi Anastasia din mahalaua Sfântul Ilie, naş Gheorghe 
Pişacov; 3. 18 ian., Maria, părinţi Ioancu Ghizdăvescu şi Păuna din mahalaua Băşica, naş 
Nicolae croitoru din mahalaua Sfântul Ilie; 4. 17 şi 27 ian., Ecaterina, părinţi Vasile 
Petrescu şi Costandina din mahalaua Sf. Dimitrie, naş Ghiţă cofetaru; 5. 17 şi 20 febr., 
Nicolae, părinţi Aniţa văduva, naşă Zinca Nicola; 6. 14 şi 23 febr., Elena, părinţi Ghiţă 
cofetaru şi Zoiţa, naşă cocoana Catinca, mama lui Ghţă cofetaru; 7. 24 febr. şi 8 mart., 
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Marin, părinţi Maria ţiganca dezrobită, naşă Maria, soţia lui Nicolae vizitiu; 8. 6 şi 8 mart., 
Elena, părinţi Ioan grădinaru şi Stanca din mahalaua Mântuleasa, naşă Elenca Pazu; 9. 10 şi 
27 apr., Gheorghe, părinţi Alecsie Gheorghiu arendaşi şi Maria din mahalaua Sf. Ioan Hera, 
naş Dimitrie Filip; 10. 8 şi 18 mai, Maria, părinţi Gheorghe Coandă lipscanu şi Adina, naş 
Gheorghe Pişacov; 11. 28 apr. şi 31 mai, Ana, părinţi Marin sin Nicolae vizitiu şi Ioana, naş 
Gheorghe Stoenescu; 12. 8 şi 15 iun., Gheorghe, părinţi Ion vizitiu şi Antuţa, naş Stan Hagi 
Preda; 13. 28 iul. şi 31 iulie, Dimitrie, părinţi Nicolae şipcaru, Paraschiva din mahalaua 
Mântuleasa, naş Alecsie Pazu; 14. 10 şi 11 sept., Maria, părinţi Călina Eleusin văduvă, naşă 
cocoana Frusina Pazu; 15. 26 sept şi 5 oct., Ecaterina, părinţi Filip Urziceanu şi Ecaterina, 
din satu Urzicuţa, naş Dimitrie Filip; 16. 8 şi 13 oct., Maria, părinţi Iordache Gheorghiu 
arendaş şi Ecaterina, naş Petrache Mihail; 17. 20 şi 28 nov., Elena, părinţi Gheorghe 
Munteanu cojocaru şi Maria din mahalaua Toţi Sfinţii, naş Paraschiva Atanasiu; 18. 28 şi 
30 nov., Ana, părinţi Ioancu Coandă arendaş şi Chiriacuţa, naş Dimitrie Preda lipscanu; 19. 
25 nov. 7 dec., Zoi, părinţi Alecsie Pazu şi Efrosina, naşă Zoi, soţia dumnealui pitar Niţă 
Greceanu. 
Cununaţi: 1. 15 ian., Gheorghe Cherata cojocar cu Catinca sin Danciu, ea la a doua 
cununie, naşi Ioan sin Teodor şi Stănuţa; 2. 15 ian., Costandin sin Ştefan braşoveanu cu 
Efrosina sin Mihai sticlaru din mahalaua Sf. Ilie, naşi Pătru Diaconescu şi Maria; 3. 26 ian., 
Marin sin Radu Budulan cojocaru cu Vasilca sin Ioana administrator din satu Gângiova, 
naşi Costandin Zănogean şi Maria; 4. 30 ian., Ioan sin Ioan vizitiu cu Maria sin Ioan, naşi 
Costandin Ghimpa şi Maria; 5. 7 febr., Nicolae Vasiliu cojocaru cu Băluţa sin Marin Ţena, 
naşi Nicolae Gheorghiu şi Catinca; 6. 27 nov., Nicolae Nicolaau din satu Giorocu cu 
Arghira sin Pătru din mahalaua Toţi Sfinţii la a doua cununie, naşi Nae Dincă cu Anastasia 
soţia lui Ghiţă marchitanu; 7. 3 dec., Marin sin Dinu Balameiu cu Anica sin Stan, naşi Ioan 
vizitiu şi Sanda. 
Morţi: 1. 3 ian., Nicolae rachieru; 2. 13 febr., Maria văduva, mătuşa lui Alecsie Pazu; 3. 19 
febr., Dimitrie Dianu arendaş; 4. 8 mart., Costandin Nicolae Pană din mahalaua Sf. Ilie; 5. 
23 mart., Maria văduva Baciuleasa; 5. 26 mart., Paraschiva, soţia lui Mihai vizitiu, 7. 31 
mai, Ştefan Guţă cârciumaru; 8. 27 iul., Nicolae sin Radu abagiu din mahalaua Toţi Sfinţii; 
9. 28 nov., Andina, soţia lui Ştefan Gârleşteanu din mahalaua Sfântul Ioan Hera; 10. 19 
dec., Maria, soţia sărdarului Nicolae Chintescu din mahalaua Sfântul Ioan. 
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 1/1858 
1859. preoţi slujitori: Nicolae Cartianu şi Stan Soreanu. Botezaţi: 1. 25 dec. 1858 şi 9 
ian. 1960, Hrisa, părinţi Petrache lipsacan şi Ecaterina, naşi dumnealui Dimitrie Filip; 2. 5 
şi 15 ian. Ioan, părinţi Florea vizitiu şi Rada, naş Teodor Coman; 31 ian.şi 5 febr., Gligorie, 
părinţi Dimitrie Gavrilescu şi Elena, naş Ioan Dianu; 4. 17 şi 20 febr., Anastasie, părinţi Ilie 
braşovean şi Dumitra, naş Vasilica soţia dumnealui Anastasie Simitot; 5. 25 febr. şi 1 mart., 
Teodoru, părinţi Ioniţă Todorache şi Ioana, naşă Maria soţia răposatului Filipache 
cântăreţu; 6. 7 şi 18 mart., Gheorghe, părinţi Ştefan Geblescu şi Dimitra, naşă Sultana 
slujnica; 7. 15 apr. şi 3 mai, Pătru, părinţi Achim Papazi şi Savastiţa, naşă Aspasia 
domnului Ioachim Papazi; 8. 28 mai şi 7 iunie Anastasie, părinţi Ştefan Pavlovici bogasieru 
şi Elenca, naş dumnealui Nae Dieanu; 9. 13 şi 25 iun., Ecaterina, părinţi Petrache cântăreţ şi 
Rucsanda, naş Petrache, fiu dumnealui Petrache cântăreţi; 10. 28 şi 3 sept., Nicolae, părinţi 
dumnealui Mihalea şi Ecaterina, naş dumnealui Gheorghe Pişacovu arendaşiu; 11. 26 sept 
şi 3 oct., Elena, părinţi Gheorghiţă Conda arendaşu şi Atina, naş dumnealui Gheorghe 
Pişiacovu arendaşi; 12. 3 şi 8 oct., Paraschiva, părinţi Gheorghe croitoru şi Elena, naş 
Vasile Brăneţu; 13. 15 şi 25 oct., Ioan, părinţi Ilie croitoru şi Ioana, naş Ioan Iovan; 14. 28 
oct. şi 12 nov., Zoi, părinţi Marin Pârvu plugar şi Ancuţa din satul Balta Verde, naş 
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dumnealui Alecsie Pazu; 15. 6 şi 20 dec., Elena, părinţi Alecu cojocaru şi Paraschiva, naş 
Alecsie Pazu; 16. 22 şi 25 dec., Hrisa, părinţi dumnealui Alecu Iconomu şi Ecaterina, naş 
Costandin Dima; 17. 20 şi 28 dec., Ecaterina, părinţi Ioniţă berariu şi Ecaterina, naş 
dumnealui Gligorie Pârvulescu.  
Cununaţi: 1. 13 ian., Nicolae sin Ştefan Trancă plugariu cu Maria sin Matache, naşi Pătru 
croitoru şi maria; 2. 18 ian., Dima Sandu Mitru bucătariu cu Ioana sin Ioan bucătariu, naşi 
Barbu vizitiu şi Anica; 3. 25 ian., Haralambie sin Trică Pravilescu? cojocaru cu Smaranda 
văduva sin Ilie comisionaru?, ea la a doua cununie, naşă Maria Ghimpuleasa; 4. 15 febr., 
Ştefan sin preotul Gheorghe Amzulescu siminarist cu Ioana sin preotul Stan Soreanu, naşi 
Vasile Hristu şi Uţa; 5. 14 iul., Mihalache Soretimedi? cu Petra sin Smaranda văduva, ea la 
a doua cununie, naş Alecsandru Costandin şi Maria; 6. 1 nov., Nicolae sin Pârvu plugar din 
satu Breasta cu Călina sin Ioan, naş Costache Pişacovu arendaşi; 7. 11 nov., Costandin sin 
preotu Polihronie cu Gheorghiţa sin Ioana văduva, naşi Pavel cismariu şi Elena. 
Morţi: 1. 19 mart., Ştefan sin Ştefan Guţă rachieriu; 2. 27 apr., Ilinca soţia dumnealui 
Marin Dobrescu lipiscan; 3. 8 aug., Marin sin Ion vizitiu, nevârstnic, 4. 12 sept., Zaharia, 
muma dumnealui Nicolache Mihail; 5. 2 oct., Efrosina, fina lui Vasile Braboveanu; 6. 22 
oct., Elenca, muma dumnealui Petrache....; 7. 11 nov., Smaranda, muma dumnealui Stoian 
lipiscanu; 8. 28 nov., Vasile Ţenea arendaşiu; 9. 5 dec., Gligorie sin Simion Filip, 
nevârstnic; 10. 30 dec., Ghiţă marchianu. 
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 3/1859 
1860. preot slujitor: Gheorghe Bratu. Botezaţi: 1. 27 dec. 1859 şi 3 ian 1860, Maria, 
părinţi Niţă Petrovici arendaş şi Elenca din mahalaua Sf. Ioan Hera, naş dumnealui Dimitrie 
Gheţu arendaşi; 2. 18 li 24 ian., Nicolae, părinţi dumnealui Ioniţă  Tomovici; 3. 10 şi 14 
febr., Maria, părinţi, dumnealui Ioniţă Pupăză curărariu şi Elena din mahalaua Harşului, naş 
dumnealui Tudor Coman arendaşi; 4. 24 febr. şi 10 mart., Ioan, părinţi Marin pescariu şi 
Maria, naş dumnealui Zanfir braşoveanu proprietar; 5. 6 şi 15 mart., Stelian, părinţi 
Gheorghe sin Dinu plugari şi Ana din satu Balta Verde, naş Dumnealui Alecsie Pazu 
arendaşi; 6. 15 şi 23 mart., Aurelia, părinţi dumnealui Iordache Chioroci şi Ecaterina 
arendaşă, naşă Tudoriţa, fiica dumnealui Costandin Pişacov; 6. 21 şi 28 apr., Maria, părinţi 
dumnealui Nicolae Caracaleanu şi Maria din satul Bratovoieşti, naş dumnealui Gheorghe 
Pişacov arendaşi; 8. 24 apr şi 15 mai, Semion, părinţi Alecsie Pazu şi Frosina arendaşi, naş 
dumnealui Costandin sin dumnealui Nicolache Mihail arendaşi; 9. 11 şi 12 aug., Petru, 
părinţi Gheorghe băcanu şi Costandina, naş Pătru cuţitaru; 10. 14 aug., Dimitrie, părinţi 
dumnealui Anastasie Demetriu şi Paraschiva, naş Dimitrie Popovici arendaşi; 11. 18 şi 25 
aug., Ioachim sin răposatu Iordache Pazu şi Sevastiţa, naşă cocoana Ana sin fiica 
dumnealui Ioachim; 12. 11 şi 14 sept., Costandina, părinţi Costache croitoru şi Elena, naş 
Matache croitoru; 13. 20 sept şi 1 oct., Sofia, părinţi Ioniţă vizitiu şi Ştefana, naş dumnealui 
Nicolache Mihail; 14. 25 sept. şi 2 oct., Dimitrie, părinţi Nicolae Bărbulescu şi Paraschiva, 
naş dumnealui Costache Demitriu; 15. 3 şi 6 oct., Ioan, părinţi Marin croitoru şi Elenca, naş 
Ioniţă logofătu; 16. 30 sept şi 9 oct., Nicolae, părinţi dumnealui Alecsie Gheorghiu şi Maria 
arendaşi, naş dumnealui Dimitrie Filip; 17. 12 şi 20 dec., Rafail, mamă Ioana văduva, 
nelegitim, naş Radu bucătariu. 
Cununaţi: 1. 7 febr., Ioan sin Pârvu Dolan emancipat sofragiu cu Maria fără părinţi 
cunoscuţi, naşi dumnealui Nicolae Pişacov cu soru-sa Sia arendaşi; 2. 7 febr., Ioan sin 
Nicolae pescaru cu Elena sin Ioana văduva, naşi Staico căpitanul şi Maria; 3. 24 apr., Ivan 
Gioroceanu simigiu cu Ioana sin Ioana văduva din satul Ştefăneşti, naşi Arsenie Popescu şi 
Ecaterina croitori; 4. 12 mai, Dan plugari cu Manda sin Radu plugari, naşi Nicolae tâmplaru 
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şi Maria; 5. 18 iunie, Ioan sin Dumitru Mazilescu bucătari cu Ioana sin Barbu dulgheriu 
amândoi la a doua cununie, naşi dumnealui Alecsie Pazu şi Frusina arendaşi. 
Morţi: 1. 4 febr., Anastasie Iconomul advocat din oraşu Craiova 58 ani; 2. 9 febr., Elena, 
fiica dumnealui Ţenea Petrovici, un an; 3. 16 mart., Pârva, soţia preotului Stan Călărăşanu 
din Craiova, 52 ani; 4. 26 mart., Mihalache, fiul dumnealui Hristodor hagiu, 5 ani; 5. 27 
mart., Demetrie, fiul dumnealui Nică Braneţu, 5 ani; 6. 14 iun., Atena, fiica dumnealui 
Vasilie braşoveanu, 2 ani; 7. 28 iun., Sava, fiica dumnealui Ilie Dimitriu, un an; 8. 20 iul., 
Elena, fiica dumnealui Nicolae Panu, 2 ani; 9. 18 aug., Gheorghe, fiul dumnealui Chiriac 
Chintescu, 30 ani; 10. 18 sept., dumnealui Costandin Ghimpa neguţători, 80 ani; 11. 30 
nov., Maria, fiica dumnealui Anastasie zet dumnealui Nicolae Limbălat, o lună; 12. 4 dec., 
Maria, fiica răposatului Nică Guţă, 22 ani. 
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 7/1860. 
1861. preoţi slujitori: Stan Soreanu şi Gheorghe Bratu. Botezaţi: 1. 23 dec. 1860 şi 6 
ian 1861, Ioan, părinţi Nicolae Vasiliu şi Bălaşa, naş Nicolae Gheorghe Sălceanu; 2. 31 dec. 
1860 şi 6 ian 1861, Mihai, părinţi Gheorghe Mărăscu şi Maria, naş Mitrache Gheorghe 
Conda; 3. 7 şi 15 ian., Ion, părinţi Ioan Teodoru şi Maria arendaşi din mahalaua Sf. 
Gheorghe Vechi, naşă Maria văduva; 3. 26 ian. şi 2 febr., Maria, părinţi Filip Georgescu şi 
Ecaterina rachieri din mahalaua Ungureni, naş Gheorghe Costandineanu; 5. 21 şi 26 febr., 
Nicolae, părinţi preotu Bratu Gheorghe şi Ioana, naş Nicolae fiul preotului Ştefan; 6. 25 
febr. şi 5 mart., Elena, părinţi Andrei şi Stana birjari, naş Gheorghe Pişacov; 7. 26 febr. şi 5 
mart Gheorghe, părinţi Grigore Codrescu şi Policseni, naş Gheorghe Corlian; 8. 16 apr., 
Ecaterina, părinţi preotu Ion Zamfirescu şi Rada din mahalaua Băşica, naş protopopu Ioan 
Amzulescu; 9. 15 mai şi 5 iun., Elena, părinţi Nuţă şi Bălaşa plugari din satu Obedinu, naş 
Mihalea Ceolea; 10. 15 iun., Vasile, părinţi diaconu Ştefan şi Ioana, naş Vasile Hristu; 11. 
24 şi 25 iun., Petre, părinţi Ţenea şi Maria, naş Gheorghe Manolea; 12. 1 şi 13 aug., Petre, 
părinţi Iordache giuristu şi Ecaterina arendaşu, naş dumnealui Petrache Mihail; 13. 16 şi 27 
aug., Savastiţa, părinţi Ioan fierariu şi Ecaterina din mahalaua Băşica, naş Costache, 14. 20 
şi 21 sept. Maria, părinţi Ştefan Pavlovici şi Maria, gemen, naşă Smaranda văduva; 15. 20 
şi 21 sept. Ana, părinţi Ştefan Pavlovici şi Maria, gemen, naş Dimitrie Hotu; 16. 18 şi 22 
sept., Costandin, părinţi Petrache Micsil şi Ecaterina, naş Dimitrie Filip; 17. 9 şi 12 nov., 
Zoi, părinţi Iorgu Cacaliceanu şi Ioana din mahalaua Mântuleasa, naş Hristodor 
Sandulaiche; 18 12 sept şi 6 dec., Costandin, părinţi Vasile Braneţu şi Sofia, naşă Ioana 
Dimitriu. 
Cununaţi: 1. 4 ian., Matei dezrobitu, 25 ani, cu Maria sin Petre, 20 ani, naşi Ştefan 
Pavlovici cu Elenca Caroşoveanu; 2. 15 ian., Hristea Ivanovici din Serbia, 25 ani, cu Maria 
Rada văduva din mahalaua Sf. Ioan Hera, 24 ani, naş Barbu Ionescu; 3. 29 ian., Vasile 
Dumitru Braneţu, 30 ani, cu Sofia sin Nicolae Ciciu din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, 28 
ani, naşi Ioana şi Dimitru civicu; 4. 19 febr., Dimitrie sin Savu Guţă rachieri, 24 ani, cu 
Ecaterina sin Dimitrie Popescu, 15 ani; 5. 21 mai, Costandin sin Stăncescu din mahalaua 
Dorobănţia, 39 ani, cu Smaranda văduva din mahalaua Dorobănţia, 30 anu, ambii a doua 
cununie, naşi Costandin Ioan şi Floarea; 6. 6 iun., Gheorghe Manolea rachieri din mahalaua 
Băşica, 30 ani, cu Bălaşa sin Ivancea căldărariu din mahalaua Hagi Enuşi, 16 ani; 7. 26 
aug., Gheorghe Frumuşanu, 36 ani, cu Siţa Zamfirescu din mahalaua Mântuleasa, 28 ani, 
ambii a doua cununie, naşă Elisaveta văduva; 8. 27 aug., Dimitrie Popescu din mahalaua 
Hagi Enuşi, 38 ani, cu Elena văduva din satu Mârşani, 25 ani, ambii la a doua cununie, naşi 
George Manolea şi Bălaşa rachieri; 9. 16 nov., Lazăr Vasiliu braşoveanu, 29 ani, cu Petra 
sin Petrache Done, 18 ani, naş Lazăr Ioan; 10. 19 nov., Ştefan Hagi Gheorghe din mahalaua 
Sf. Gheorghe Vechi, 32 ani, cu Policseni sin Ionciu Popazu, 15 ani. 
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Morţi: 1. 16 ian., Vasile David comerciant, 70 ani; 2. 25 ian., Petre sin Nicolae Pană, 7 ani; 
3. 29 ian., Maria preoteasa lui preotu Mihalache, 25 ani; 4. 20 febr., Nicolae sin Mihalea 
Ciolu, un an; 5. 30 febr. (sic), Paraschiva Teodorache braşoveanu, 40 ani; 6. 10 mart., Ilie 
Pădeanu arendaşu, 60 ani; 7. 7 apr., Petraiche Vârvoreanu arenadaş, 41 ani; 8. 16 iun., 
Vasile Dieanu Ştefan, 2 zile; 9. 6 aug., Gheorghe Alecsie Pazu, 9 ani; 10. 16 sept., Ioan 
Dieanu arendaşu, 40 ani.  
 SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 2 şi 4/1861. 
1862. preot slujitor: Ştefan Amzulescu. Botezaţi: 1. 11 şi 21 ian., Mihail, părinţi Costică 
Chintescu şi Sultana din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş Petrache Mihail; 2. 13 şi 21 
ian., Ion, părinţi Mihail Iancovici şi Elena din mahalaua Sf. Dumitru, naş Ioan Comănescu; 
3. 7 şi 15 febr., Dimitrie Nicolae Tipisachiu, naş Costandin Dima; 4. 2 şi 13 febr., 
Alecsandru, părinţi Daniil Petrescu şi Ana, naş Nicolae Gheorghiu; 5. 5 şi 18 febr., Petre, 
părinţi Dimitrie Nică Guţă şi Ecaterina, naş Dimitrie Guţă; 6. 18 şi 25 febr., Mihai, părinţi 
Mihalea Ceoreanu şi Ecaterina, naş Gheorghe Pişacov; 7. 13 şi 22 mart., Vasilica, părinţi 
Nicolae Vasiliu şi Bălaşa, naş Nicolae Gheorghiu; 8. 17 şi 25 mart., Elena, părinţi  
Vasilache Brădescu şi Frusina din mahalaua Mântuleasa; 9. 20 mart. şi 4 apr. Ioana aruncat 
la biserică, nelegitim, naşă Ioana văduva; 10. 31 mart şi 15 apr., Nicolae, părinţi Ilie Vasilie 
croitoru şi Ana, naş Ion cântăreţu, fiu lu Vasile Ivan; 11. 22 şi 28 mai, Vasilie, părinţi Ghiţă 
Manolea şi Ana, naş Vasile Dimitrescu; 12. 28 şi 30 mai, Maria, părinţi Florea vizitiu şi 
Ioana, naş Teodor Coman; 13. 8 şi 15 iul., Paraschiva, părinţi Nică Petrovici, naş Dimitrie 
Gheţa; 14. 10 şi 19 iul., Gheorghe, părinţi Iuli văduva, făr de cununie, naş Gheorghe 
Pişacov; 15. 20 iul., Ion, părinţi Alecsandru ţiganu, naş Ion ţiganu; 16. 8 şi 12 aug. 
Anastasie, părinţi Ştefan rachieru şi Anastasia, naşă Marghioala Ghimpuleasa; 18. 15 şi 24 
aug., Elisaveta, părinţi Smărăndache morau şi Tinca, naş Dimitrie Nicolae croitoriu; 19. 19 
şi 24 aug., Elisaveta, părinţi preotu Dimitrie şi Ioana din mahalaua Petru Boji, naş 
Gheorghe Frumuşanu; 20. 12 şi 21 sept., Casandra, părinţi Ion vizitiu şi Ioana, naşă 
dumneaei Sultana Panaiteasca; 21. 30 oct., Gheorghe, părinţi Ganea lipscanu şi Costandina, 
scris cu cerneală albastră Ganea Gheorghe fiul lui Constandina Ganea a încetat din viaţă la 
Craiova la 5 august 1952; naş Ganea cuţitaru; 22. 20 sept. şi 3 nov., Costandin, părinţi Nae 
Dianu şi Maria,  naşă Sofica Hristea Gozanu; 23. 8 şi 13 nov., Gavrilă, părinţi Dimitrie 
Fulgulescu şi Alecsandra, naş Manolache Poenaru; 24. 16 şi 25 nov., Dimitrie, părinţi 
Gheorghe Giuriadi şi Ecaterina, naş Petrache Mihail; 25. 13 nov. şi 2 dec. Alecsandru, 
părinţi Vasilie Braneţu şi Sofia, naş Petre Braneţi; 26. 17 nov. şi 2 dec., Nicolae, părinţi 
Dimitrie Hagi Preda şi Elena, naşă Ecaterina Dimitrie Hagi Preda. 
Cununaţi: 1. 3 febr., Nicolae, 23 ani, cu Ioana sin Dinu croitoru, 18 ani, naşi Ion Marin şi 
Stana; 2. 12 febr., Ion Stănescu braşoveanu, 26 ani, cu Elena sin Ion Gheorghiu din 
mahalaua Hagi Enuşi, 18 ani, naşi Teodoru Coman şi Ana braşoveanu; 3. 13 mai., Ioan 
Petrescu simigiu, 26 ani , cu Maria Stan Voicu, 16 ani, el la a doua cununie, naş Teodosie 
Bădescu; 4. 18 iun., Emanuil, fiul preotului Nicolae Catihisis scriitoru, 29 ani cu Maria, 
fiica preotului Stoian Milanovici, 27 ani, ea a doua cununie, naşi Ilie cojocaru cu fiica sa 
Ana cojocari; 5. 7 iul., Ion Stan emancipatu servitoru, 23 ani cu Marica Neaga, 19 ani, naşi 
Ioan Matei şi Fira;  6. 29 iul., Toma Alecsăndrescu servitoru, 28 ani cu Floarea Nuţă, 26 
ani, ea a doua cununie, naşi Tudor vizitiu şi Floarea; 7. 28 oct., Ion Gheorghe zidaru 
soldatu, 25 ani, cu Maria Nicola Săgărceanu, 16 ani, naşi Petrache şi Elena Peterscu; 8. 11 
nov., Barbu Popescu seminaristu din comuna Celaru de Romanaţi, 29 ani, cu Simeona, fiica 
preotului Stan Soreanu, 16 ani, naşi Stoica Soreanu contabil şi Zinca; 9. 18 nov., Petrache 
Sfetcovici băcanu din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, 30 ani cu Gabriela catolică, 28 ani, 
naşi Costandin Muscu şi Sultana. 
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Morţi: 1. 2 febr., Ion sin Nicolae croitoru, 3 ani; 2. 10 mart., Petre sin Dimitrie cojocaru, 3 
luni; 3. 18 mart., Dorotei arhimandritul mănăstirea Pisiconu, 98 ani; 4. 15 mart., Maria, 
fiica lui Teodor cismaru, doi ani; 5. 8 iunie, Ion sin Mihalache Moţăţanu, 1 an; 6. 20 iul., 
Pătru, sin Ganea băcanu, 2 ani; 7. 7 sept., Elena Enache cavafu, 12 ani; 8. 4 nov., Elena 
Cristea cojocaru, 7 ani; 9. 9 dec., Vasilie Dimitriu, 39 ani; 10. 11 dec., Teodor braşoveanu, 
65 ani; 11. 15 dec., Dimitrie Gheţa, 70 ani; 12. 21 dec., Rada, soţia lui Nicolae Limbălată, 
70 ani. 
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 4/1862. 
1863. preot slujitor: Ştefan Amzulescu. Botezaţi: 1. 10 şi 16 ian., Maria,? părinţi Marin 
Popescu epistat  şi Dumitra, naş dumnealui Ioan Hagiadi; 2. 15 şi 27 ian., Mijhail, părinţi 
Petrache Mihail lipscanu şi Ecaterina, naş Dimitrie Filip; 3. 28 ian. şi 7 febr., Gheorghe, 
părinţi Ştefan Hagi Gheorghe şi Policsenia, naşi Tănasie Corintie; 4. 13 şi 15 febr., 
Costandin, părinţi Florea rachieri şi Rada, naş Costandin Ţeroveanu; 5. 22 febr şi 3 mart., 
Nicolae, părinţi Tănasie Dimitriu şi Paraschiva, naş Dimitrie Icnatovici; 6. 21 şi 23 mart., 
Costandin, părinţi Alecsie Pazu şi Efrosina, naş Nicolaiche Mihail; 7. 25 şi 30 mart., Maria, 
născută în mahalaua Sf. Apostoli, părinţi Enache Costandin Adomicad şi Hrisa, naş 
Filipovici Dimitrie Filip; 8. 12 apr., Maria, părinţi Gheorghe Nicanici Stanca cofetari din 
mahalaua Maica Precista Dudu, naşă dumneaei cocoana Paraschiva Braneţu; 9. 15 şi 23 
iunie, Maria, părinţi Dimitrie Guţă şi Ecaterina cofetari din mahalaua Sf. Ion, naşă Maria, 
fiica lui D. Gheţa; 10. 24 iun., Gheorghe, mamă Ana văduva bucătăreasă, naşă Elena soţia 
dumnealui Gheorghe avucatu; 11. 19 şi 29 iun., Elenca, părinţi Gheorghe Frumuşanu şi 
Siţa, naşă dumneaei Elisaveta Zamfireasca; 12. 12 iul şi 5 aug., Maria, părinţi Ioan Ionescu 
Nirgesan  şi Ecaterina, naşă Elisaveta Zamfireasca; 13. 15 aug. Zoi, părinţi deaconu Barbu 
şi Simioana, naş Stoica Soreanu; 14. 4 şi 5 sept., Petre, mamă Tinca slujnica dumnealui 
Dimitrie Ţtefu, naşă Păuna, soţia lui Costache vizitiu; 15. 16 şi 22 sept., Ioan, părinţi Savu 
croitoru şi Ecaterina, naş dumnealui Alecsie Pazu; 16. 30 sept şi 2 oct., Paraschiva, părinţi 
preotul Ioan Zamfir şi Rada, naş protopopul Ioan Amzulescu; 17. 5 şi 17 oct., Dimitrie, 
părinţi Ioan Tudor şi Maria, naşă Maria Dimitrie agiu; 18. 10 şi 20 oct., Nicolae, părinţi 
dumnealui Ioan Ferariu şi Ecaterina, naş Grigore Pârvulescu; 19. 9 şi 10 nov. Petra, părinţi 
Adam vizitiu şi Maria, naşă cocoana Sultana Panaioteasca; 20. 3 şi 10 nov., Teodor, părinţi 
Ioan Stănescu şi Elena, naş Teodor Coman; 21. 18 şi 24 nov., Maria, părinţi dumnealui 
Nicolae Gheorghiu şi Maria arendaşi, naş Mihalaiche Tericaciu; 22. 7 şi 15 dec., Petre, 
părinţi Gligore Hagi Pica şi Paraschiva, naş Teodor Vasiliu. 
Căsătoriţi: 1. 26 ian şi 29 ian., Dimitrie sin Dimitrie Cernătescu, 26 ani, cu Anica Ţena 
cojocariu, 19 ani, naşi Dimitrie Cernătescu şi Ana; 2. 29 ian., Nicolae Dimitrie Brăneţu, 28 
ani, comerciant cu Caliopi Petrache Cstandinescu, 18 ani, naşi Ion Dimitriu şi Maria; 3. 2 şi 
8 aept., Dimiterie Niconici, 27 ani cu Manda Maria văduva, 22 ani, naşi petre Diaconescu 
braşovean şi Anica; 4. 22 sept., Vasile Chilea Donovici, 31 ani, cu Maria Dimitru Iota, 24 
ani, naşi Nicolae Postelnicescu şi Elenca; 5. 6 oct., Stan Ionescu birjariu, 28 ani, cu Anica 
sin Nicolae Botezatu, 26 ani, naşi Costandin Tene Tenoveanu. 
Morţi: 1. 15 febr., Cipira, fiul dumnealui Alecsie Pazu, un an; 2. 1 mart., Ilie sin Ţene 
Oconeanu, între 25 şi 50 ani; 3. 2 mai, Mihail Caramzului, între 25 şi 50 ani; 4. 12 mai, 
Nicolae sin Antonisie Dimitriu, între unu şi 5 ani; 5. 23 mai, Petre sin Radu abagiu, 1 - 5 
ani; 6. 22 iunie, Mihail sin Petrache Mihail, 1-5 ani; 7. 16 iul., Dimitrie sin Nicolae 
Gheorghiu, 1-5 ani; 8. 18 aug., Dimitrie Cernătescu, peste 50 ani; 9. 18 aug., Costandin 
Anastasie cojocaru, sub un an; 10. 8 sept., Ioan sin Marin Popescu, sub un an; 11. 27 sept., 
Dimitrie Pană Pavli, 25 ani; 12. 1 oct., Costandin Vasile Braneţu, sub un an; 13. 19 sept., 
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Ştefan Dumitru băcanu, peste 50 ani; 14. 12 nov., Iordache braşoveanu, peste 50 ani; 15. 18 
sept., Gheorghe Hristodor hagiu, 15-25 ani; 16. 14 dec., Hristodor Sandulache, peste 50 ani. 
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 3/1863. 
1864. preot slujitor: Ştefan Amzulescu. Botezaţi: 1. 12 şi 16 ian., Gheorghe, părinţi 
Stancu potcovariu şi Stanca din mahalaua Valea Vlăicii; 2. 3 şi 9 febr., Teodoru, părinţi 
Filip Gheorghescu rachieru şi Ecaterina, naş Hristodor D. Filip; 3. 15 şi 23 febr., Nicolae, 
părinţi Dănilă Petrescu funcţionaru şi Anica, naş Nicolae Gheorghiu; 4. 30 ian., 23 febr., 
Nicolae, părinţi  Ştefan Hagi Gheorghe şi Policseni, naş Tănasie Corentie; 5. 18 matr., 
Petre, părinţi Costică Chintescu şi Sultana arendaşa din mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, naş 
Petrache Mihail; 6. 28 mart. şi 11 apr., Atina, părinţi Nuţă sin Mihai vierariu şi Bălaşa, naş 
Gheorghe Mihail Ciolea; 7. 9 şi 14 apr., Maria, părinţi Gheorghe pescariu şi Dumitrana din 
mahalaua Sf. Ioan Hera, naşă Dobriţa Nică Guţă;: 8. 1 şi 6 mai, Gheorghe, părinţi Dimitri 
Fulgulescu braşoveanu şi Siţa din mahalaua Băşica, naş Manolaiche Belcineanu; 9. 9 şi 17 
mai, Ioan, părinţi Vasile Brăneţu şi Sofica, naş Ion Dimitriu; 10. 11 iun., Ana, părinţi Florea 
rachieriu şi Rada din mahalaua Sf. Dimitrie; 11. 26 şi 28 matr., Teodor, părinţi Atanasie 
Ghimpa şi Penilopi din oraşul Brăila, naşă Marghioala Ghimpa; 12. 14 şi 29 iunie, Elena, 
părinţi Petrache Mihail şi Ecaterina din mahalaua Mântuleasa, naş Filip Dimitrie Filip; 13. 
7 iul., Arhil, părinţi Gheorghe Giuliad arendaşi şi Ecaterina, naşă Maria soţia lui Dumitru 
Gheorghiu; 13. 3 şi 9 iul., Costandin, părinţi Petraichi şi Nicoliţa, naş Costandin Dimovici; 
15. 30 aug., Alecsandrina, părinţi Gogu Nicolae Terpu şi Maria, naş Teodor Ceatalopu; 16. 
5 şi 14 sept., Ioan, părinţi Marin Popescu şi Dumitrana din mahalaua Băşica, naş Radu 
Radovici; 17. 18 sept., Stelian, părinţi Anastasie Sfetcovici şi Maria din mahalaua Sf. Ilie, 
naş Petraiche Dimitriu; 18. 30 oct., Elena, părinţi Radu abagiu şi Maria din mahalaua Hagi 
Enuşi, naşă Elena, fiica preotului Gheorghe Bratu; 19. 21 oct., 15 nov., Virginia, părinţi 
Vasile Papadopol şi Ariti din mahalaua Sf. Dimitrie, naş Ştefan Veroni; 20. 15 şi 22 nov., 
Victor, părinţi Dimitrie Dimovici şi Gheorghiţa din mahalaua Sf. Ioan, naşă Dobriţa N. 
Guţă; 21. 15 nov. Alecsandra, părinţi Dimitrie Staresin şi Zinca, naş căp. Alecsandru 
Mârleanu; 22. 24 nov. 13 dec., Elena, părinţi Ilie Ion Cioculescu şi Ana, naş Grigare 
Matroca; 23. 13 şi 20 dec., Zoi, părinţi Dimitrie rachieru şi Ioana, din mahalaua Maica 
Domnului Dudu, naşă Zoi, fiica Alecsie Pazu; 24. 21 nov. şi 20 dec., Elena, părinţi 
Gheorghiţă Coandă şi Atina, naş Costandin Gh. Pişacov. 
Căsătoriţi: 1. 11 şi 12 ian., Radu sin Stan servitoru, 25 ani, cu Ioana Costache Muscalagiu, 
18 ani, naşi Mitrică birjar, cu fiică-sa Ioana; 2. 17 şi 18 ian., Anastasie Dima braşoveanu, cu 
Finareţa sin Ioan Ioncovici din comuna Brabova, naşi Gheorghe băcanu şi Costandina; 3. 
14 şi 15 febr., Pascu Dincă Brabete berbieru, 28 ani, cu Ştefana Ban Popescu, 25 ani, naşi 
Tănasie Teodor cu sora sa Ecaterina; 4. 24 şi 27 febr., Hristea Radovici, 28 ani, cu 
Costandina Costandin Stănescu, 16 ani, naşi Gheorghe Hagi Marinescu şi Elena; 5. 19 
sept., Moişi rotariu, 36 ani, cu Maria Ilie Cimpoeriu, naşi Nicolae Dimitrie curerari şi 
Dumitrana; 6. 10 şi 11 oct., Dumnealui Androdi Ilie Fotino doctoru de oştiri din capitala 
Bucureşti, 30 ani, cu Ariti Nicolaiche Mihail, proprietar 18 ani, naş Ioan Papiu şi Anastasia 
Emanoil; 7. 22 nov., Iosif Bacsai bucătar din Ungaria, 21 ani, cu Ştefana Georgescu, 28 ani, 
naş Barbu Bălcescu judecător. 
Morţi: 1. 11 febr., Badea vizitiu, 59 ani; 2. 13 febr., Zoiţa sin diaconu Barbu, 5 ani de 
bubatu; 3. 20 mart., Gheorghe Vasile David, 21 ani, decedat în Bucureşti; 4. 21 mart., 
Efimia, fiica lui Semeon Fitocu, 2 ani, de bubat; 5. 22 apr., Aurora sin Nicolae Pană, 2 
săpătămâni; 6. 25 iun., Ştefan Badea abagiu, 2 ani; 6. iul., Vasilia, soţia lui Nicolae 
Nicolau, 25 ani; 8. 11 aug., Danil Gheorghe cuţitaru, 3 ani; 9. 14 aug., Dimitrie Sandulache 
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proprietari în oraşu Craiova, au răposat în comuna Niţoeşti; 10. 13 sept., Maria Ilinca 
văduva, 3 luni; 11. 10 oct., Stelian sin Anastasie cojocariu, 3 săptămâni. 
SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. Arhangheli, botezaţi, 
cununaţi, morţi, dos. 8/1864. 
1865. preot slujitor: Ştefan Amzulescu. Botezaţi: 1. 1 şi 11 febr., Maria, părinţi Pavel 
Stănculescu pescaru şi Maria, naşă Bălaşa prioteasa; 2. 15 şi 24 febr., Hristea, părinţi Florea 
Iovanovici şi Ecaterina, naş Toma Stancovici; 3. 5 şi 21 mart., Ioan, părinţi Sotiru Adamiad 
şi Iulia, naş Enache Adamiad; 4. 21 şi 27 mart., Maria, Părinţi Smarandache Marin şi Tinca, 
naşă Mitrana Nicolaeu; 5. 8 şi 15 apr., Gheorghe, părinţi preotu Dumitru şi Ioana, naş 
Gheorghe Frumuşeanu; 6. 25 apr. şi 2 mai, Elena, părinţi Costică Chintescu şi Sultana, naşă 
Ecaterina Petraiche Mihail; 7. 1 şi 9 mai, Vasile, părinţi Nicolae Gheorghiu şi Maria, naş 
Costandin D. Popovici; 8. 15 şi 20 mai, Elena, părinţi Dimitrie cojocaru şi Maria, naşă 
Maria Costandin Ghimpa; 9. 23 şi 27 mai, Petre, părinţi Nicolae....(rupt) şi Paraschiva, naşă 
Paraschiva Dimitriu; 10. 30 mai, Alicsandra, părinţi Gheorghe Frumuşeanu şi Teodora, de 
preotul de familie Alecsie Pazu; 11. 5 iunie şi 4 iulie, Maria, părinţi Ioan Gheorghe Buzatu 
şi Maria, naş Nicolae Pişacov; 12. 11 şi 25 iul., Costandin, naşă Elena Filipi Paliologu; 13. 
25 şi 29 iul., Iordachi, părinţi Nicola cismariu şi Maria, naş Stanciu birjariu; 14. 15 şi 22 
aug., Gheorghe, părinţi Nastasie Dimovici şi Finoretu, naş Gheorghe Stancovici; 15. 9 şi 29 
aug., Ioana, părinţi Gheorghe Stancovici şi Costandina, naş Petrica Doncovici; 16. 3 sept., 
Teodor, părinţi Radu Popescu şi Hrisa, naş Teodor Coman; 17. 29 sept. şi 14 oct., Filip, 
părinţi Petrache şi Ecaterina, naş Filip D. Filip; 18. 6 şi 17 oct., Maria, părinţi Vasile 
Braneţu şi Sofica, naş Iona Dimitriu; 19. 9 şi 11 nov., Elisaveta, părinţi Anghel Teodorescu 
şi Teodora, naşă Elisaveta Zamfireasca, scris cu tuş albastru – ştampilă „decedată 23 
ianuarie 1955 Târgu Jiu”; 20. 24 şi 28 sept., Andrei, părinţi Gheorghe Dianu şi Ştefana; 21. 
28 nov şi 4 dec., Nicolae, părinţi Matei Dumitru şi Bălaşa, naşă Ioana Nastasia Teodoru. 
Cununaţi: 1. 7 ian., Barbu Bălcescu, funcţionar, 32 ani, a doua cununie, cu Maria Conju 
din capitala Bucureşti, 23 ani, naşi Iancu P. Poenariu şi Eliza Kaliman; 2. 9 ian., Ţenea Ilie 
rachieri, 28 ani şi Fira preotul Radu, 26 ani din comuna Cârcea, naşi Gheorghe Toşacu şi 
Ioana rachieri; 3. 3 şi 4 febr., Radu Popescu Craioveanu, 30 ani, cu Idrisa Anastasia 
Diriceanu, 26 ani, naşi Teodor Coman şi Ana; 4. 11 febr., Vasile Racotă, 33 ani, cu Maria 
Românescu, 18 ani, naşi Dimitrie Haracaliu şi Alicsandrina; 5. 11 febr., Nicolae 
Diaconescu Mororori, 30 ani, cu Maria protopu Ştefan, 28 ani, naş Petre Diaconescu şi 
Ioana; 6. 2 mai, Ştefan Dimitriu cu Ancuţa Dumitriu, naş dumnealui N. Galigoru; 7. 9 mai, 
Oprea Brânzan, 26 anu, cu Maria Aron diacu, 22 ani, naş Dimitrie Radovici; 8. 22 iun., 
Mihail Câncea rachieri, cu Maria Noţă călugăru, 24 ani, naşi Costandin Nedelcu şi Maria, 
9. 19 aug., Ion Dumitru hangiu, 50 anu, cu Ştefana văduva, 38 ani, naşi Vasile Hrisu şi 
Fina. 
Morţi: 1. 6 ian., Dimitru Filip proprietar, 75 ani; 2. 3 febr., Mihalache Nanovici, 45 ani; 3. 
6 febr., Vasile Nenovici doctoru, 45 ani; 5. 20 febr., Emanoil preotul Nicolae, 25 ani; 5. 9 
mart., Maria Stănculescu, o lună; 6. 20 mart., Gheorghe Vârvoreanu proprietar; 7. 25 mart. 
Ioan Sotiru, 20 zile; 8. 28 mart., Gheorghe Leontropu, 31 ani; 9. 6 apr., Aritina Ilie 
Coculescu, 20 zile; 10. 20 iun., Joiţa Gheorghe Vârvoreanu, 21 ani; 11. 28 iun., Dimitrie 
Gheorghe Calangiu, 22 ani; 12. 3 iul., Băluţă Vasile Ţeco, 25 ani; 13. 12 aug., Statie D. 
Milu, 19 ani; 14. 7 sept., Teodor Radu Popescu, un an; 15. 2 nov., Dumitrana soţia lui 
Vasile Rudăreanu, 19 ani; 16. 17 nov., Ana soţia lui Iorgu Nicolaescu, 26 ani.   

SJAN Dolj, serviciul stare civilă Craiova. Condica bisericii Sf. 
Arhangheli, botezaţi, cununaţi, morţi, dos. 7/1865. 
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Abstract: The Demographics Sources of Parish and Suburb „St. 
Archangels” from Craiova from Organic Regulation up to the Reforms of  
Al. I. Cuza (1832-1865) 
As it appears from the Organic Regulation adopted by the Public Assembly 
of the Romanian Country after the peace of Adrianople in 1829 signed 
between Russia and the Ottoman Empire, the civil records were to be made 
by priests in the churches towns and villages.  

They have been and still to be a major historical source that allows 
to the researchers to identify the compilation of genealogy of ancestry of 
national and local personalities. 

 The records allow us to analyze local and overall of the entire city 
the social composition of those mentioned as baptismal, marriage or death, 
possibly the existence of minorities, the natural growth, and the effects of 
the contagious diseases especially on newborns, the average of lifespan, and 
the kinship links. 

The Civil records  allow  the identification along the  time of the 
descendants of the founders of the original church and the charity acts of 
some parishioner manifested by assuming the duties of godparents at 
baptisms and weddings given that this quality involved multiple obligations 
of the spiritual Parents, so It was well established by baptisms and 
weddings. 
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Protopopiatele Craiovei. File de istorie 
 
 

Pr. Lect. Dr. SERGIU POPESCU1 
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Cadrul istoric. Numărându-se printre cele mai mari oraşe ale ţării noastre, 
Craiova este astăzi, dincolo de dimensiunea socio-economică, o cetate 
spirituală a neamului românesc, un reper în dăinuirea peste timp a 
românilor, indiferent de vicisitudinile vremurilor. Iar aceste vicisitudini nu au 
fost deloc puţine, dacă ţinem seama de faptul că rădăcinile acestei străvechi 
aşezări se întind în timp până acum două milenii, în vremea în care geto-dacii 
de aici numiseră aşezarea Pelendava. Prima atestare documentară a aşezării 
(sub numele de Craiova) datează din anul 1475, fiind atunci un târg aflat pe 
moşia puternicilor boieri Craioveşti. Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea 
este numit frecvent oraş, dezvoltarea sa fiind strâns legată de puterea 
economică tot mai mare a familiei Craioveştilor, dar şi de apariţia, la 
sfârşitul secolului al XV-lea, a Marii Bănii de Craiova (de aici şi 
supranumele de Cetatea Băniei sau Cetatea Banilor), devenită într-un timp 
relativ scurt cea de-a doua instituţie politică importantă a Ţării Româneşti, 
după domnie. Odată cu trecerea timpului, importanţa Băniei cunoaşte un 
declin, astfel că la jumătatea secolului fanariot, reşedinţa permanentă a 
banilor este fixată de domn la Bucureşti (1761). Este interesant de 
consemnat faptul că între 1770-1771, Craiova a îndeplinit rolul de capitală a 
Ţării Româneşti (Bucureştiul fiind în acea perioadă sub asediul oştilor 
ruseşti şi turceşti). La începutul secolului al XIX-lea, în oraş atrăgeau 
privirile trecătorilor cele peste douăzeci de biserici şi Casele Băniei. Din 
păcate, starea socio-economică a celor 10.000 de locuitori era destul de 
precară, istoricii consemnând faptul că urbea avea ceva mai mult de „o 
duzină de case mai răsărite”. De vină pentru această situaţie erau cetele de 
pasvangii, care jefuiau şi pârjoleau frecvent oraşul. Cutremurul din 1802 şi 
războaiele dintre ruşi şi turci din 1806-1812 şi 1828-1829 şi ciuma au dus 
oraşul spre o nouă perioadă de regres. Semnarea Tratatului de pace de la 
Adrianopol (1829) şi introducerea Regulamentului Organic aveau să punct 
îndelungatei perioade de declin şi să ducă aşezarea spre un progres 
permanent, devenind al doilea centru urban al Ţării Româneşti. Prin 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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reprezentanţii săi (Ioan Maiorescu, Gheorghe Magheru şi Costache 
Romanescu) Craiova a fost puternic implicată în pregătirea şi desfăşurarea 
Revoluţiei de la 1848. De remarcat şi faptul că una dintre marile familii 
boiereşti din Craiova - familia Bibescu - a dat Ţării Româneşti pe ultimii săi 
doi domnitori: fraţii Gheorghe Dimitrie Bibescu (1843-1848) şi Barbu 
Dimitrie Ştirbei (1848-1853 şi 1854-1856). De această aşezare se leagă şi 
alte evenimente importante din trecutul neamului: Războiul de independenţă 
din 1877-1878 şi Războaiele Balcanice (la Craiova s-a semnat Tratatul de 
pace, în 1913). După anul 1960, Craiova devine un puternic centru 
industrial, în 1968 fiind declarat municipiu. Conform recensământului din 
anul 2011, oraşul are o populaţie de 270.000 de locuitori, al şaselea ca 
mărime din ţara noastră.2  

Protopopiatul – o veche instituţie a Bisericii Ortodoxe Române. 
Odată cu înfiinţarea celor două Mitropolii în Ţara Românească (a Ungrovlahiei 
– în 1359 şi a Severinului – în 1370), s-a dezvoltat pe lângă acestea şi un 
aparat administrativ a cărui menire era aceea de a-i ajuta pe mitropoliţi să 
chivernisească şi să conducă cât mai bine treburile instituţiei ierarhice pe 
care aceştia o păstoreau. În fruntea acestui aparat administrativ a fost multă 
vreme protoiereul sau protopopul (din grecescul πρώτος şi παππας, sinonim 
cu πρώτόιερεύς = cel dintâi între preoţi), demnitate sau slujire bisericească 
împrumutată din Imperiul bizantin, acolo unde este întâlnită pentru prima 
dată în secolul al XII-lea.3 De apariţia acestei noi instituţii se leagă însă 
declinul alteia, anume instituţia horepiscopului, protopopul fiind cel care va 
prelua, treptat, o mare parte din atribuţiile episcopului de ţară (de la sat) sau 
a horepiscopului. În scurt timp, protopopul devine cel mai reprezentativ şi 
important organ eclesiastic aflat sub ascultarea episcopului sau 
mitropolitului. Rolul său în administrarea eparhiei creşte, el fiind 
responsabil cu aducerea la îndeplinire a ordinelor chiriarhului.4  

Din acest motiv, protoiereul era ales de arhiereu dintre preoţii cu 
viaţă cucernică, cu mai multă „pricopseală la învăţătură”, servind şi ca 
model celorlalţi preoţi; trebuia „să se poarte cu înţelepciune, să ducă viaţă 
cucernică, să fie fildă celorlalţi preoţi, ferindu-se de în tot chipul de răpiri, 
asupriri şi nedreptăţi”, aşa după cum arăta într-o enciclică a sa episcopul 

                         
2 Pentru mai multe date despre istoria oraşului, vezi: MIL G. DUMITRESCU, Din istoria 
Craiovei, în Revista „Arhivele Olteniei”, nr. 18-19/1925; ION FIRU, Craiova. Ghid istoric, 
ediţia a II-a, Craiova, 1964; TITUS GEORGESCU, Istoria Craiovei, Craiova, 1977; PAUL 
REZEANU, Craiova. Amintirile oraşului, Craiova, 2006; SERGIU POPESCU, Craiova, în 
vol. „Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti”, Bucureşti, 2010, p. 221-222. 
3 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, Bucureşti, 
1906, p. XCVII. 
4 IBIDEM, p. XCVIII. 
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Filaret al Râmnicului, din anul 1781.5 De regulă, îşi avea sediul în târguri 
sau aşezări cu populaţie mai numeroasă, în locuri unde era posibilă o cât mai 
frecventă comunicare cu preoţii aflaţi în circumscripţia sa. În fiecare judeţ 
exista cel puţin un protoiereu, iar spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
începutul celui de-al XIX-lea, numărul lor creşte, fiind întâlniţi chiar şi câte 
trei sau mai mulţi reprezentanţi ai chiriarhului într-un singur judeţ.  

De remarcat că, pe lângă protopopi, mai funcţiona şi câte un 
proestos sau blagocin (un ajutor al protoiereului). În 1864, s-a hotărât ca în 
fiecare judeţ să funcţioneze un singur protoiereu (şi un singur blagocin),6 iar 
legea organică din 1872, reglementa, potrivit canoanelor, şi poziţia 
protopopilor în Biserica Ortodoxă Română.7  

Avem date şi despre retribuţia pe care o primeau protopopii. Astfel, 
în 1864, prin Adresa Ministerului Cultelor, nr. 21.446/1864, se stabilea ca 
fiecare protopop să primească un salariu anual de 6.000 de lei; secretarul 
primea 1.800 de lei, în timp ce blagocinul primea 1.200 de lei.8 La începutul 
secolului al XX-lea, locul blagocinului a fost luat de subprotoiereu. 

Aspecte privind protopopiatele din Oltenia, de-a lungul 
timpului. În ceea ce priveşte situaţia din Oltenia, judecând după importanţa 
deosebită pe care o dobândise zona odată cu înfiinţarea Mitropoliei 
Severinului, ne exprimăm părerea că aici au existat protopopi măcar din a 
doua jumătate a veacului al XIV-lea, aceştia avându-şi reşedinţa în cele mai 
importante localităţi (fie ele oraşe, târguri sau chiar sate mai mari) ale 
provinciei. Informaţii preţioase despre protopopii din Oltenia sunt date şi de 
rapoartele delegaţiilor administraţiei austriece (în perioada 1719-1738); în 
1731, episcopul Inochentie (1728-1735) adresa autorităţilor de la Viena o 
petiţie în care cerea să i se acorde eparhiei pe care o păstorea aceleaşi 
privilegii pe care le aveau şi episcopiile greco-neunite din Imperiul 
habsburgic, petiţie semnată şi de protoiereii de la Râmnic şi de la Craiova.9 
Despre îndatoririle protopopului consemnează într-o enciclică a sa din 1781, 
episcopul Filaret al Râmnicului (1780-1792).10  

                         
5 Vezi revista „Biserica Ortodoxă Română”, anul XV (1889), p. 404-405. 
6 Adresa Ministerului Cultelor, nr. 21.446/1864, către episcopul Râmnicului (Istoricul 
Eparhiei Râmnicului Noul Severin, p. XCVIII). 
7 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin, p. XCVIII. 
8 IBIDEM. 
9 EUDOXIU DE HURMUZAKI, Documente privitoare la Istoria românilor, vol. VI, 
Bucureşti, 1895, p. 418. 
10 „Biserica Ortodoxă Română”, anul XV (1889), p. 404-405. 
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În ceea ce priveşte numărul, consemnăm că în 1811, în cadrul 
Eparhiei Râmnicului funcţionau 14 protopopi.11  

În prima jumătate a veacului al XIX-lea, la solicitarea unora din 
ierarhii ţării, printre care şi episcopul Ilarion Gheorghiadis al Argeşului 
(1820-1821 şi 1828-1845), domnitorul Grigore D. Ghica (1822-1828) al 
Ţării Româneşti ia diferite măsuri „de îndreptare şi de procedură pentru 
protopopi”.12 Putem bănui că, folosindu-se de statutul lor, unii protopopi 
săvârşeau abuzuri, fapt pentru care, începând din această perioadă, ierarhi 
precum Ilarion Gheorghiadis (consemnat mai sus), redactează liste cu 
„ponturile” sau atribuţiile protopopului.13 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Oltenia era împărţită, din 
punct de vedere administrativ, în cinci judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, 
Romanaţi şi Vâlcea, care formau în acelaşi timp şi teritoriul jurisdicţional al 
Episcopiei Râmnicului. În fruntea acesteia se afla episcopul, ajutat în actul 
administrativ şi cultic de arhiereul vicar,14 cu reşedinţa la Craiova, iar în 
teritoriu, administraţia bisericească se realiza prin protopopi.                                           

După urcarea pe scaunul domnesc a lui A. I. Cuza, noile reforme 
bisericeşti, dar mai ales imixtiunile politice au dus la reorganizarea 
protopopiatelor oltene; au fost revizuite atribuţiile protopopilor şi s-a pus în 
discuţie chiar şi subordonarea acestora faţă de episcop. Din considerente 
financiare, încă din 1860, s-a încercat reducerea numărului protopopilor, în 
fiecare judeţ urmând să rămână doar doi protoierei. Urmarea a fost 
intensificarea amestecului autorităţilor locale în structura organizatorică a 
protopopiatelor, intrigi şi calomnii ce au vizat pe anumiţi protoierei, forţaţi 
prin diverse metode să demisioneze. Astfel de situaţii i-au fost semnalate şi 
episcopului Calinic.15 Acelaşi episcop era informat în vara anului 1864, de 

                         
11 CONSTANTIN N. TOMESCU, Mitropolitul Grigore IV al Ungrovlahiei, Chişinău, 
1927, p. 25. 
12 VASILE ALEXANDRESCU URECHIA, Biserica sub Grigorie D. Ghica (1822-1828), 
în „Tinerimea Română”, serie nouă, 1899, vol. II, fasc. I, p. 92.  
13 IBIDEM. 
14 Începând cu anul 1836, domnitorul Alexandru Ghica (1834-1842), constatând nevoia 
celei mai mari urbe a Olteniei de a avea un episcop, se adresează patriarhului ecumenic 
Grigore (1835-1840) cerându-i acestuia să-l hirotonească arhiereu pe arhimandritul 
Timotei, însărcinatul Episcopiei Râmnicului cu treburile de la Craiova. Astfel, la 13 
decembrie 1836, arhimandritul Timotei a fost hirotonit arhiereu, fiind rânduit „locţiitor şi 
ajutător al episcopului local”, adică vicar al Episcopiei Râmnicului, pe al cărei titular „avea 
să-l ajute la îndeplinirea lucrărilor duhovniceşti ivite zilnic în această cetate de frunte a 
Episcopiei”. Timotei va purta de grijă credincioşilor din aceste părţi până la trecerea sa la 
cele veşnice, la 26 iunie 1876 (NICULAE ŞERBĂNESCU, Ştiri noi despre arhiereul-vicar 
al Craiovei Timotei Evdoxiados, în „Mitropolia Olteniei”, 7-8/1970, p. 653).  
15 Arhiva Episcopiei Râmnicului Noului Severin, Dosar 60/1860, f. 7 şi 30. 
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către ministrul Cultelor că, începând cu data de 1 iulie a acelui an, urma să 
fie salarizat un singur protopop pentru fiecare judeţ, ajutat în lucrările de 
cancelarie de un „proistos” (subprotoiereu) şi de un secretar. La 9 iulie 
1864, episcopul Calinic comunica numele celor care rămâneau în funcţia de 
protopop, urmând ca aceştia să propună câte un subprotoiereu. Din cauza 
amestecului autorităţilor politice care doreau să-şi impună favoriţii lor, abia 
din 1866, întâlnim pentru fiecare judeţ din Oltenia un singur protoiereu.  

Diminuarea personalului din administraţia bisericească a avut 
repercusiuni şi în plan social. Aparatul administrativ bisericesc, folosit până 
atunci şi de autorităţile statului pentru transmiterea informaţiilor şi 
dispoziţiilor de la nivel central către teritoriu şi invers, dar şi pentru unele 
sarcini juridice (de exemplu, întocmirea testamentelor),16 a fost nevoit să se 
ocupe doar de administraţia bisericească.  

În ceea ce priveşte numirea unui protopop, decizia ierarhului 
cântărea cel mai greu. Totuşi, dată fiind importanţa funcţiei, partidele 
politice (aflate la guvernare) căutau, pe diverse căi, să impună anumiţi 
candidaţi. Din acest motiv, după 1866, mulţi protopopi au fost schimbaţi din 
funcţie în urma unor campanii defăimătoare la adresa lor, iar alţii abia 
numiţi de ierarh nu erau recunoscuţi de către ministrul Cultelor pentru că nu 
simpatizau acelaşi partid.17 Încă din timpul lui Cuza, Statul a cerut ca 
protopopii să fie absolvenţi de seminar superior (gradul II), cu experienţă în 
domeniul administraţiei bisericeşti, iar „Legea clerului mirean” din 1893, 
prevedea că protoiereii urmau să fie aleşi din rândul preoţilor urbani, 
licenţiaţi în Teologie.18 

Cât priveşte atribuţiile protopopului, principala sarcină era aceea de 
a transmite în judeţ dispoziţiile episcopului şi de a verifica îndeplinirea lor. 
Cele mai multe documente elaborate de protopopi erau rapoarte, statistici, 

                         
16 IDEM, Dosar 47/1861, f. 3-34. 
17 În ianuarie 1892, episcopul Ghenadie Enăceanu îl înlocuieşte pe protopopul Constantin 
Luizescu de la Romanaţi, cu Nicolae Ricman. Pentru că acesta era simpatizant al liberalilor, 
prefectul conservator al judeţului a înaintat ministrului Arion (de la culte) un raport 
nefavorabil, astfel că acesta nu a recunoscut numirea lui Ricman şi a solicitat episcopului să 
facă altă nominalizare. Pentru că postul nu era dorit de alţi preoţi, în principal din cauza 
răspunderii mari şi a proastei retribuţii, ierarhul a fost nevoit să numească la Romanaţi pe 
protopopul de Vâlcea, Nicolae Delcescu, în locul acestuia fiind adus Meletie Răuţu (Arhiva 
Episcopiei Râmnicului Noului Severin, Dosar 3/1891, f. 36). 
18 Prima facultate de teologie din ţara noastră s-a înfiinţat în anul 1860, în cadrul 
Universităţii din Iaşi, funcţionând până în 1864, când, datorită lipsurilor, s-a desfiinţat. La 
12 noiembrie 1881 şi-a deschis porţile facultatea de Teologie din Bucureşti. Desfiinţată tot 
din cauza lipsurilor, în ianuarie 1883, facultatea se va reînfiinţa un an mai târziu. 
Consemnăm faptul că o altă facultate de Teologie s-a înfiinţat la Cernăuţi, în 1875 (la 
vremea respectivă Bucovina facea parte din Imperiul Habsburgic).   
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tabele şi evidenţe. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, au fost obligaţi să 
întocmească, de regulă la începutul anului, o dare de seamă, în care să 
prezinte activitatea desfăşurată în anul precedent (în principal vizitele la 
parohii).19 Alte rapoarte speciale erau întocmite în cazul în care se constatau 
încălcări ale normelor de conduită, de indisciplină clericală; tot protopopul 
recomanda ierarhului candidatul „cel mai potrivit” pentru ocuparea unei 
parohii vacante. 

Durata mandatului unui protopop nu era nici ea bine stabilită. Dacă 
între 1866 şi 1873, perioada în care un protopop rămânea în funcţie era una 
destul de scurtă (de doi-trei ani, uneori cu reveniri pe acelaşi scaun după 
perioade de timp mai scurte sau mai lungi), odată cu alegerea lui Atanasie 
Stoenescu ca episcop al Râmnicului (1873-1880), întâlnim protopopi ce au 
rămas în funcţie (uneori cu scurte întreruperi) chiar şi trei decenii. Este 
adevărat că unii dintre ei erau mutaţi, din diferite motive, şi în alte judeţe; 
această măsură era însă una temporară, protopopul întorcându-se, de regulă 
după câteva luni (cel mult un an), în fruntea protopopiatului condus anterior.  

Episcopul Ghenadie Enăceanu (1886-1898), încearcă înlocuirea 
protopopilor trecuţi de o anumită vârstă (pentru că aveau dificultăţi în 
îndeplinirea sarcinilor administrative), şi cere mitropolitului Iosif 
Gheorghian să-i trimită candidaţi potriviţi pentru ocuparea scaunelor 
protopopeşti proaspăt vacantate.20 Pentru că nu a găsit suficiente persoane21 
competente şi calificate care să ocupe aceste scaune în toate judeţele 
Olteniei, ierarhul a fost nevoit să păstreze în funcţie pe vechii protoierei,22 
chiar şi după ce aceştia se pensionaseră.  

În ceea ce-i priveşte pe subprotoierei, situaţia lor a fost şi mai 
dificilă. Din considerente bugetare, Statul a desfiinţat (după 1864), posturile 
de secretari de la protoierii, atribuţiile acestora fiind luate de subprotoierei. 
Situaţia s-a înrăutăţit după 1893, când, din considerente economice, s-a 
propus ştergerea de pe ştatul de plată a subprotoiereilor. Pentru că mai mulţi 
ierarhi s-au opus acestei măsuri, propunerea a fost abandonată. În 1900, tot 
din considerente bugetare, autorităţile au propus însă comasarea a două 
                         
19 Arhiva Episcopiei Râmnicului Noului Severin, Dosar l/1887, f. 1; A se vedea şi revista 
„Biserica Ortodoxă Română”, anul XIV (1887). 
20 Mitropolitul i-a făcut o singură recomandare, pe diaconul Constantin Ionescu din 
Bucureşti, student la recent înfiinţata Facultate de Teologie. Pentru a fi convins să vină la 
Râmnic, i-a fost promis şi un post de preot urban (Arhiva Episcopiei Râmnicului Noului 
Severin, Dosar 84/1887, f. 2-8). 
21 Numărul mic de licenţiaţi în Teologie afecta chiar şi aparatul administrativ al  Mitropoliei 
din Bucureşti.  
22 Subliniem faptul că aceştia aveau doar patru clase seminariale (seminar inferior sau de 
gradul I), dar aflându-se în funcţie la momentul promulgării Legii clerului mirean din 1893, 
nu erau „atinşi” de prevederile acesteia. 
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protopopiate într-unul singur, măsură care afecta şi mai grav bunul mers al 
administraţiei bisericeşti. În faţa acestei situaţii, Sfântul Sinod a fost nevoit 
să accepte, în 1901, desfiinţarea posturilor de subprotoierei. Măsura a 
afectat grav şi protopopiatele din Oltenia, abia după terminarea Primului 
Război mondial, Statul acceptând reînfiinţarea posturilor de subprotoierei, 
odată cu creşterea numărului de protopopiate (câte două în fiecare judeţ). 

Instituţia Protopopiatului în Craiova. Facem dintru început 
precizarea că este dificil să stabilim începuturile acestui protopopiat. Putem 
presupune însă că un protoiereu îşi va fi stabilit reşedinţa în târgul Craiovei 
spre sfârşitul secolului al XV-lea, poate şi ca urmare a insistenţelor 
puternicilor boieri Craioveşti, dornici să aibă pe moşiile lor o faţă 
bisericească mai înaltă. Această ipoteză este susţinută şi de faptul că la 
sfârşitul acestui secolul (al XV-lea) apare Marea Bănie de Craiova, devenită 
într-un timp relativ scurt cea de-a doua instituţie politică importantă, după 
domnie. În această situaţie este logic să presupunem că aici va fi funcţionat 
şi un protoiereu, ale cărui atribuţii (în ceea ce priveşte latura spirituală a 
regiunii), vor spori din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, atunci când 
târgul de odinioară se transformă într-un oraş ce va cunoaşte o dezvoltare 
rapidă, strâns legată de puterea economică tot mai mare a familiei 
Craioveştilor.  

Consemnăm faptul că până în secolul al XVIII-lea, protopopul de 
Craiova răspundea de bunul mers al treburilor bisericeşti din întregul judeţ 
Dolj. Influenţa lui în viaţa politică, economică, socială şi cultural a regiunii 
era considerabilă; nu este de mirare faptul că în 1731, printre semnatarii 
petiţiei adresate de episcopul Inochentie (1728-1735) autorităţilor de la 
Viena (prin care cerea să i se acorde eparhiei pe care o păstorea aceleaşi 
privilegii pe care le aveau şi episcopiile greco-neunite din Imperiul 
habsburgic) se numărau şi protoiereii de la Râmnic şi de la Craiova.23 Spre 
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, numărul 
protoiereilor creşte, fiind întâlniţi chiar şi câte trei sau mai mulţi 
reprezentanţi ai chiriarhului într-un singur judeţ. În această situaţie se va fi 
aflat şi judeţul Dolj, de vreme ce în 1811, în cadrul Eparhiei Râmnicului 
funcţionau 14 protopopi (pentru cinci judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, 
Romanaţi şi Vâlcea).24 

Printre oraşele puternic implicate în Revoluţia de la 1848 s-a 
numărat şi Craiova, iar la manifestaţiile revoluţionare organizate aici preoţii 
şi ceilalţi clerici au fost nelipsiţi, aflându-se în fruntea maselor. Un rol 

                         
23 EUDOXIU DE HURMUZAKI, Documente privitoare la Istoria românilor, vol. VI, 
p. 418. 
24 CONSTANTIN N. TOMESCU, Mitropolitul Grigore IV al Ungrovlahiei, p. 25. 
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important l-a avut protopopul Constantin Dincă, cel care, în ziua de 13 iunie 
1848, însoţea (alături de membrii sfatului orăşenesc, de arhimandritul 
Nichifor şi ceilalţi clerici ai Craiovei) delegaţia Guvernului de la Islaz la 
Şcoala Centrală din Craiova pentru a fi explicată, în faţa mulţimii, 
Constituţia.25 La 16 iulie 1848, înainte de venirea generalului Gheorghe 
Magheru la Craiova, un mare număr de orăşeni din toate clasele sociale, 
chemaţi de clopote, au intrat în curtea bisericii Gănescu din Craiova (aflată 
pe atunci pe actualul loc al Universităţii), depunând jurământul pe steagurile 
revoluţiei.26 În aceeaşi zi, majoritatea locuitorilor oraşului au mers la 
cazarma oştirii; după slujba religioasă săvârşită de protopopul Dincă şi 
arhimandritul Nichifor, mulţimea a asistat la depunerea jurământului de 
către ostaşi.  

La 10 septembrie 1848, a avut loc la Craiova „cea mai grandioasă 
acţiune revoluţionară din Oltenia, la care au participat, pe lângă orăşenii 
Craiovei, peste 10.000 de ţărani veniţi din toate colţurile provinciei”; este 
vorba de arderea Regulamentului organic.27 Preotul Gheorghe de la biserica 
Brânduşa, proestos al oraşului Craiova, a citit „anatematisirea 
Regulamentului din partea Preasfinţiei Sale părintelui mitropolit”.28  

Pe baza celor consemnate mai sus, putem spune că în organizarea şi 
desfăşurarea Revoluţiei de la 1848, un rol important l-a avut şi Protoieria 
Craiova, prin reprezentanţii săi cei mai de frunte: protopopul Constantin 
Dincă  şi proestosul Gheorghe.  

Despre primul ştim că avea 57 de ani, „era însurat şi avea copii”. A 
fost socotit de autorităţi „cel mai vinovat dintre preoţii oraşului”, fiindcă 
„împreună cu alţi preoţi şi diaconi, a luat totdeauna parte la lucrările 
revoluţionarilor”. Deşi abia scăpase de holeră, la 13 iunie 1848, a întâmpinat 
pe revoluţionarii veniţi de la Caracal, luând parte la evenimentele 
desfăşurate în Craiova. De la Biserica Gănescu din Craiova, a plecat 
împreună cu arhimandritul Nichifor şi alţi preoţi spre cazarma oraşului, 
acolo unde erau adunate toate autorităţile şi mulţime mare de norod. Aici, 
după „ce s-a cetit sfeştania”, soldaţii au depus jurământ că vor păzi 
Constituţia. Câteva zile mai târziu, protopopul Dincă, alături de 

                         
25 CORNELIA BODEA, Curente şi opinii în sânul emigraţilor la 1848. I. Memoriile 
colonelului N. Pleşoianu, în „Studia et acta Musei Nicolae Bălcescu”, 1970 – 1971, 
Bălceşti pe Topolog, 1971, p. 414 -415. 
26 Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, tom. II, Bucureşti, 1902, p. 644. 
27 Cifra este indicată de Eufrosin Poteca, şi el participant la eveniment (vezi Ion Vârtosu, 
Pagini din  autobiografia lui Eufrosin Poteca, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul LV 
(1937), nr. 7-10, p. 498-514). 
28 MIHAIL REGLEANU, MIHAIL REGLEANU, Documente privind anul revoluţionar 
1848, în Ţara Românească, Bucureşti, 1962, p. 595-596. 
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arhimandritul Nichifor şi alţi preoţi, sfinţea şi steagurile revoluţionarilor. La 
26 octombrie 1848, era deja arestat, acuzat fiind că „îndemnase poporul să 
nu se supuie la legile cunoscute şi întărite de înaltele două Puteri împărăteşti, 
ci la nebuniile guvernului revoluţionar”. La 9 februarie 1849, se găsea, alături 
de alţi revoluţionari, închis la mănăstirea Văcăreşti. La 12 februarie acelaşi 
an, era eliberat „pe chezăşie”.29 

Despre proestosul Gheorghe cunoaştem că s-a numărat printre cei 
mai apropiaţi colaboratori ai protopopului Dincă în timpul acţiunilor 
revoluţionare. La 1 octombrie 1848, arhimandritul Nichifor comunica 
Episcopiei Râmnicului că preotul Gheorghe de la biserica Brânduşa din 
Craiova a fost arestat. Autorităţile l-au acuzat că la 10 septembrie 1848, la 
târgul de săptămână al oraşului, ţinut în apropierea Tribunalului, a citit un 
manifest revoluţionar prin care locuitorii erau îndemnaţi „să ardă 
Regulamentul şi Arhondologia”; mai mult, a citit „anatimatisirea 
Regulamentului din partea preasfinţii sale părintelui mitropolit”.30 Nu avem 
alte date despre perioada de detenţie şi neajunsurile îndurate.  

Printre reformele bisericeşti ale domnitorului A. I. Cuza s-a numărat 
şi reducerea numărului de protopopi. Din considerente bugetare, încă din 
toamna anului 1860 s-a hotărât ca în fiecare judeţ să rămână doar doi 
protoierei. În vara anului 1864, ministrul cultelor anunţa pe episcopii 
eparhioţi că, începând cu data de 1 iulie a acelui an urma să fie salarizat un 
singur protopop pentru fiecare judeţ, acesta urmând să fie ajutat în lucrările 
de cancelarie de un proestos şi de un secretar. La 9 iulie 1864, episcopul 
Calinic al Râmnicului comunica la Bucureşti numele celor care rămâneau în 
funcţia de protopop în eparhia sa, urmând ca aceştia să propună câte un 
proestos. Protoiereu al judeţului Dolj, cu reşedinţa la Craiova, era 
nominalizat Roman Pâşcoveanu. Totuşi, din cauza presiunilor exercitate de 
autorităţile locale (prefect) care susţinea un anumit candidat, abia din 1866, 
întâlnim şi pentru judeţul Dolj un singur protoiereu, cu reşedinţa la Craiova.  

În timpul Războiului de independenţă din 1877-1878, protopopul 
Ştefan Amzulescu, preşedintele comitetului clerical din judeţul Dolj, raporta 
episcopului Atanasie al Râmnicului, în mai multe rânduri, diverse sume de 

                         
29 Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, tom V, Bucureşti, 1902, p. 302; 
MIHAIL REGLEANU, Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, 
p. 516-518; ILEANA PETRESCU, Documente privind Revoluţia de la 1848 în Oltenia, 
Craiova, 1969, p. 160; DUMITRU BALASA, Clerici ostenitori pentru independenţa 
naţională înainte de anul 1877, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 4-6/1977, p. 324. 
30 MIHAIL REGLEANU, Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, 
p. 456; DUMITRU BALASA, Clerici ostenitori pentru independenţa naţională înainte 
de anul 1877, p. 325-326. 
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bani, colectate pentru folosul armatei, din cutiile anume puse pe la bisericile 
din Craiova.31 

Cunoscând bine cauzele pe care le slujea preoţimea în 1907, 
protopopul judeţului Dolj, Constantin Săndulescu scria că lăcomia şi 
rapacitatea proprietarilor de pământ a contribuit mult la încordarea situaţiei. 
Un exemplu grăitor în acest sens era acela al marelui boier craiovean D. 
Mihail, care, în preajma evenimentelor din primăvara anului 1907, poruncea 
să se închidă drumul străvechi care ducea la biserica parohială din Valea 
Stanciului, obligând astfel pe enoriaşii care voiau să meargă la biserică să 
ocolească mai bine de jumătate din sat, şi aceasta pentru a-şi spori (nu conta 
că suprafaţa era infimă) prin orice mijloace moşia pe care o stăpânea.32 
Acelaşi protopop scria, într-un raport adresat episcopului de la Râmnic, 
Athanasie Mironescu (viitorul mitropolit primat), cu privire la implicarea 
clerului doljean în mişcările ţărăneşti de la 1907, că, deşi „în focul 
evenimentelor, când groaza stăpânea… preoţii şi învăţătorii au fost socotiţi 
ca instigatori şi capii răzvrătiţilor”,33 totuşi nici un preot nu poate fi acuzat 
ca instigator sau organizator al răsculaţilor, iar acţiunile întreprinse de 
slujitorii Bisericii străbune erau consecinţa cunoaşterii nevoilor, 
nedreptăţilor şi suferinţelor poporenilor, pe care slujitorii altarelor nu-i 
puteau părăsi în aceste momente grele, de cumpănă. Amintea, de asemenea, 
şi de faptul că timp de cinci zile, la ordinul episcopului, dar şi al prefectului, 
câte 14 preoţi şi învăţători fuseseră chemaţi la Craiova tocmai pentru a  li se 
da „instrucţiuni cum să lucreze pentru potolirea răscoalelor, făcându-se apel la 
preoţi, ca apostoli ai neamului, să lucreze chiar cu riscul vieţii pentru liniştea 
sătenilor”.34 De altfel, autorităţile l-au acuzat şi pe protopopul Săndulescu că, 
împreună cu defensorul eclesiastic Grigore Popescu-Breasta,35 „apără cu 
hotărâre pe preoţii anchetaţi şi dresează procese-verbale, în care arată că 
preoţii reclamaţi au avut o atitudine pasivă sau n-au avut nici un amestec în 

                         
31 NESTOR VORNICESCU, Contribuţia patriotică adusă de clerul din părţile oltene în 
anii 1877-1878, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 4-6/1977, p. 275. 
32 IDEM, Cauze slujite şi nedreptăţi suferite de clerici olteni în 1907, în „Mitropolia 
Olteniei”, nr. 1-3/1977, p. 15. 
33 Arhivele Naţionale, Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Dosar 
824/1907, f. 144. 
34 IBIDEM, f. 145. 
35 S-a născut la 20 iulie 1875, în localitatea Breasta, judeţul Dolj; era licenţiat în Teologie şi 
Drept, fiind hirotonit preot la 19 mai 1909, pe seama parohiei Sfântul Ilie din Craiova. 
Ulterior a slujit la mai multe parohii: Sfinţii Arhangheli, Sfânta Treime şi Madona Dudu, 
toate din Craiova (Episcopia Râmnicului Noului-Severin, Anuar pe anii 1921-1925, 
întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea personalului direcţiunilor de cultură 
şi administrativă ale eparhiei, Bucureşti, 1924, p. 364). 
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răscoală”.36 Această atitudine a protopopului de a-şi apăra preoţii implicaţi 
în răscoale reiese şi din raportul către episcop, menţionat mai sus, în care 
spunea, printre altele, că „atunci când liniştea a fost restaurată şi dreapta 
judecată şi-a reluat locul, clericii au fost găsiţi nevinovaţi, ba chiar au militat 
pentru ordine şi linişte”, fiind menţionaţi şi câţiva slujitori ai altarului care 
„s-au distins prin atitudinea lor demnă de slujitori ai Domnului”.37 

Jurisdicţia protopopiatului Craiova a fost micşorată la 1 aprilie 1922, 
când începea să funcţioneze cel de-al doilea protopopiat al judeţului Dolj, cu 
sediul la Băileşti.38 

După instalarea regimului comunist în ţara noastră, s-a făcut o nouă 
împărţire administrativă a teritoriului. Astfel, Legea (nr. 5) pentru raionarea 
administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române, 
aprobată la 6 septembrie 1950, stabilea  împărţirea teritoriului ţării noastre 
în regiuni, oraşe, raioane şi comune. Potrivit Decretului nr. 231 din 
octombrie 1950, regiunile (în total erau 28) cuprindeau două sau mai multe 
foste judeţe. Prin Decretul nr. 331 din 27 septembrie 1952 (ale cărui 
prevederi vor fi preluate şi de Constituţia din 1952) şi Decretul nr. 12 din 4 
ianuarie 1956, numărul regiunilor se reduce la 18 şi apoi la 16. Legea (nr. 3) 
pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului Republicii 
Populare Române, aprobată la 24 decembrie 1960, aducea noi modificări. 
Celor 16 regiuni li se modifică denumirile şi componenţa. Constituţia din 
1965 nu modifica această organizare.  

Toate aceste modificări au influenţat şi organizarea administrativ-
bisericească. Astfel, s-au înfiinţat protopopiate în fiecare centru de raion, 
fără să se mai ţină seama de numărul de parohii. S-a ajuns la situaţia ca în 
judeţul Dolj să funcţioneze opt protoierii: la Segarcea, Bechet, Băileşti, 
Calafat, Pleniţa, Filiaşi, Băileşti şi Craiova. 

Legea (nr. 3) privind organizarea administrativ-teritorială a 
Republicii Socialiste România, aprobată la data de 16 februarie 1968, 
prevedea reînfiinţarea fostei diviziuni teritoriale judeţul, renunţându-se la 
împărţirea pe regiuni şi raioane. În aceste condiţii, toate protoieriile raionale 
s-au desfiinţat, hotărându-se ca în judeţul Dolj să funcţioneze trei protoierii: 
una la Băileşti şi două la Craiova - una în partea de nord, care să cuprindă şi 
oraşul, cu denumirea de Protoieria Craiova I Nord şi una în partea de sud, 

                         
36 Arhivele Naţionale, filiala Dolj, fond Prefectura judeţului Dolj, Dosar 1917/1907, f. 294 
şi 297. 
37 Arhivele Naţionale, Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Dosar 
824/1907, f. 148-149. 
38 Episcopia Râmnicului Noului-Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. 
Episcop Vartolomeu cu colaborarea personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă 
ale eparhiei, p. 329. 
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care să cuprindă parohiile din fostele raioane Segarcea şi Bechet, precum şi 
părţi din fostele raioane Caracal şi Balş, cu denumirea Protoieria Craiova II 
Sud. Celor două protoierii ale Craiovei li s-au alocat spaţii pentru birouri la 
parterul Căminului „Renaşterea”. Începând cu anul 1976, cele două 
protoierii şi-au mutat birourile în spaţiul nou amenajat deasupra fabricii de 
lumânări (în aceeaşi curte cu Căminul „Renaşterea”). 

În 2004, s-au înfiinţat alte două protopopiate în judeţul Dolj: Craiova 
Municipiu (al treilea protopopiat cu sediul în Craiova; celelalte două fiind 
Craiova Nord şi Craiova Sud) şi Filiaşi.39 În 2009, s-a revenit la structura 
organizatorică cu trei protopopiate în judeţul Dolj: Craiova Nord, Craiova 
Sud şi Băileşti,40 aceeaşi organizare existând şi astăzi. 

În ceea ce priveşte jurisdicţia protopopiatelor, precizăm faptul că 
odată cu înfiinţarea protopopiatului de Băileşti, în 1922, s-au luat în 
considerare două aspecte (reguli): aşezarea geografică şi echilibrul numeric. 
Altfel spus, s-a încercat ca o parohie să fie arondată protopopiatului cu 
reşedinţa mai apropiată, păstrându-se însă, pe cât posibil, şi un echilibru 
numeric al parohiilor în cele două protopopiate. Astfel, în 1922, 
Protopopiatul Craiova avea arondate 122 de parohii, iar Protopopiatul 
Băileşti, 86 de parohii.41 De cele două reguli, menţionate mai sus, s-a ţinut 
seama, pe cât a fost posibil, la toate rearondările ulterioare. În prezent, 
Protoieria Craiova Nord are în jurisdicţie 122 de parohii (inclusiv jumătate 
din parohiile Craiovei, delimitarea făcându-se pe axa centrală a oraşului) şi 
155 de preoţi, iar Protoieria Craiova Sud, 119 parohii şi un paraclis de spital, 
deservite de 152 de preoţi.  

Protoiereii. În rândurile următoare vom încerca să prezentăm un 
tabel cronologic cu protoiereii care au funcţionat, de-a lungul timpului, în 
scaunele protopopeşti ce şi-au avut reşedinţa la Craiova. La Protopopiatul 
Craiova (în 1968 denumit Craiova I Nord, iar din 1996, Craiova Nord): 
Constantin Dincă (protopop în timpul Revoluţiei de la 1848), Roman 
Pâşcoveanu (1866-1871), Ştefan Amzulescu (1871-1891), Constantin 
Ionescu (1891-1894), Sachelarie Marinescu (1894-1895), Nicolae 
Georgescu (1895-1898), Constantin Săndulescu (1898-1910; născut la 14 
august 1869, în comuna Scăeşti, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie, hirotonit 
la 25 decembrie 1897, pe seama parohiei Hagi Enuşi şi numit protoiereu al 

                         
39 Pe lângă acestea a continuat să funcţioneze şi Protopopiatul Băileşti. 
40 Informaţii culese de la părintele Aurel Greere, fost protoiereu la Protopopiatele Craiova 
Nord şi Craiova Municipiu (la 31 august 2015). 
41 Episcopia Râmnicului Noului-Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. 
Episcop Vartolomeu cu colaborarea personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă 
ale eparhiei, p. 395 şi 412. 
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judeţului Dolj la 1 februarie 1898),42 I. D. Popescu (1910-1913), Ioan 
Mălăescu (1914-1915), Paraschiv Drăghici (1915-1917), Gheorghe 
Mihălcescu (1917-1918), Paraschiv Drăghici (1918-1921), Gheorghe 
Pârşcoveanu (1921-1927; născut la 1 decembrie 1885, în comuna Ianca, 
judeţul Romanaţi, absolvent al Seminarului Central şi al Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti, hitotonit diacon la 27 februarie 1911, pe seama 
Bisericii Sf. Ioan Botezătorul – Grecescu din Turnu Severin şi preot la 28 
octombrie 1912, pe seama Bisericii Oota din Craiova; numit protoiereu la 15 
august 1921 şi confirmat prin decret regal la 28 ianuarie 1922;43 s-a 
pensionat în 1968, iar la 4 martie 1973, a trecut la cele veşnice), Grigore 
Mihalache (1927-1928), Dumitru Pătraşcu (nu cunoaştem exact anii în care 
a funcţionat ca protopop; preot la biserica Sfântul Ioan Sebastian din Calea 
Severinului, demolată după cutremurul din 1977), Elefterie Marinescu (nu 
cunoaştem exact anii în care a funcţionat ca protopop; născut în 1892, în 
comuna Zănoaga, fostul judeţ Romanaţi; studii la Seminarul Central din 
Bucureşti, promoţia 1913 şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti, 
promoţia 1919; hirotonit în 1919, pe seama parohiei Castranova, judeţul 
Dolj, transferat în 1922, la parohia Sfântul Spiridon din Craiova),44 Ştefan 
Jianu (cca. 1957-1977; preot în satul Pârşani, comuna Pieleşti, apoi la 
parohiile Sfinţii Apostoli şi Sfântul Nicolae-Amaradia, ambele din Craiova), 
Ilie Budin (1977-1990, preot la parohiile Şimnicul de Sus, Mântuleasa, 
Sfinţii Apostoli şi Hagi Enuşi, ultimele trei din Craiova), Mihai David 
(1990-2001, preot la parohia Sfânta Treime din Craiova), Aurel Greere 
(2001-2004, preot la parohiile Castranova şi Oota din Craiova), Vasile 
Motorga (2004-2006; preot la parohiile Breasta şi Sfinţii Apostoli din 
Craiova), Biţă Bonea (2006-2009; preot la parohia Cernele), Teodor Ciontu 
(2010-2013, preot la parohiile Robăneşti şi Craioviţa I), Titu Manasia 
(2013-2014, preot la parohiile Segarcea II şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena - „Ziua Crucii” din Craiova), Ion Nicolae (din 2014 până în prezent, 
preot la parohiile Motoci şi Sfântul Gheorghe Nou din Craiova).45 

La Protopopiatul Craiova Sud (înfiinţat în 1968, sub denumirea Craiova 
II Sud; din 1996, numit Craiova Sud): Theodor M. Popescu (1968-1976), 

                         
42 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 446 şi 463; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar 1909, Bucureşti, 1909, p. 142. 
43 Episcopia Râmnicului Noului-Severin, Anuar pe anii 1921-1925, p. 329. 
44 Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa Bisericească în Oltenia. 
Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, p. 148 şi 167. 
45 O parte din aceste date au fost culese din Arhivele Protoieriilor de Craiova, cu ajutorul 
părintelui Florin Bonea, fost protopop la Protopopiatul Craiova Sud; pentru alte date, de 
mare ajutor ne-au fost informaţiile culese de la preoţii Aurel Greere, Biţă Bonea, Titu 
Manasia şi Ion Nicolae, de-a lungul timpului, protoierei la Protopopiatul Craiova Nord. 
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Nicolae Păunescu (1976-1986, preot la parohia Leu II şi la Sfântul Ilie din 
Craiova), Ioan Ioanicescu (1987-2001, venit prin transfer de la Protoieria 
Băileşti), Marin Mihail (2001-2004, preot la parohia Sărata), Florin Bonea 
(2004-2012, preot la parohia „Sfântul Nicolae” Amaradia din Craiova), 
Grigorie Vulcănescu (din 2012 până în prezent, preot la parohia Postelnicu 
Fir din Craiova).46  

La Protopopiatul Craiova Municipiu (a funcţionat în perioada 
2004-2009): Aurel Greere (2004-2009, menţionat în rândurile de mai sus). 

Proestoşii (blagocinii) şi subprotoiereii. Documentele 
consemnează faptul că încă din secolul al XIX-lea, protopopul avea un 
ajutor în săvârşirea actului administrativ-bisericesc, în persoana proestosului 
sau blagocinului (un ajutor al protoiereului). Se pare că numărul acestora era 
influenţat de numărul protopopilor, mai exact fiecare protoiereu avea un 
blagocin. Cum până la jumătatea secolului al XIX-lea, judeţul Dolj avea mai 
mulţi protopopi, deduce că pe lângă aceştia funcţionau mai mulţi proestoşi. 
Din 1864, s-a hotărât să mai existe un singur proestos pe judeţ.47 La sfârşitul 
secolului al XIX-lea, locul blagocinului a fost luat de subprotoiereu. În 
1901, ca urmare a presiunilor exercitate de autorităţi, Biserica a fost nevoită 
să accepte desfiinţarea posturilor de subprotoierei. Abia după terminarea 
Primului Război mondial aceste posturi au fost reînfiinţate, odată cu 
creşterea numărului de protopopiate (câte două în fiecare judeţ). Cel de-Al 
Doilea Război mondial şi instaurarea regimului comunist în ţara noastră au 
dus încă o dată la desfiinţarea instituţiei subprotoiereului. 

Dintre proestoşii şi subprotoiereii care au funcţionat în Craiova de-a 
lungul timpului, consemnăm pe preotul Gheorghe, proestos al oraşului în 
timpul Revoluţiei de la 1848 (consemnat în paginile anterioare),48 Ştefan I. 
Popescu (diacon, născut la 15 noiembrie 1881 şi licenţiat în Teologie; numit 
subprotoiereu provizoriu la 15 mai 1908)49 şi Gheorghe Dumitrescu (născut 
la 4 septembrie 1898, în comuna Izvor, judeţul Dolj, absolvent de seminar 
gradul II şi licenţiat în Teologie; hirotonit preot la 27 noiembrie 1920, pe 
seama parohiei Izvoarele, judeţul Dolj şi numit subprotoiereu la 1 decembrie 

                         
46 Date culese din Arhiva Protoieriei, cu ajutorul părintelui Florin Bonea, fost protopop la 
Protopopiatul Craiova Sud. 
47 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin, p. XCVII. 
48 MIHAIL REGLEANU, Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, 
p. 456; DUMITRU BALASA, Clerici ostenitori pentru independenţa naţională înainte 
de anul 1877, p. 325-326. 
49 Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar 1909, p. 142. 
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1922).50 Către jumătatea secolului al XX-lea, instituţia subprotoiereului 
dispare.  

Aşadar, în Craiova, oraş cu rădăcini care merg adânc în istorie, şi-a 
avut reşedinţa un protoiereu încă de la sfârşitul secolului al XV-lea, poate şi 
ca urmare a insistenţelor boierilor Craioveşti, dornici să aibă pe moşiile lor o 
faţă bisericească mai înaltă. Apariţia Marii Bănii de Craiova, devenită într-un 
timp relativ scurt cea de-a doua instituţie politică importantă, după Domnie, 
ne determină să credem că atribuţiile (spirituale) protopopului de Craiova au 
sporit, acesta devenind un veritabil „lider religios” al regiunii. Aşa se 
explică, spre exemplu, de ce în timpul stăpânirii austriece, mai toate petiţiile 
adresate de românii din dreapta Oltului autorităţilor de la Viena erau 
semnate şi de protoiereul de Craiova. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
începutul secolului al XIX-lea, numărul protoiereilor creşte în toată Ţara 
Românească, fiind întâlniţi chiar şi câte trei sau mai mulţi reprezentanţi ai 
chiriarhului într-un singur judeţ. La fel se va fi întâmplat şi în judeţul Dolj, 
acest fapt însemnând, printre altele, o diminuare a influenţei protopopilor în 
viaţa social, economic şi cultural. După 1864, odată cu reformele bisericeşti 
ale lui A. I. Cuza, statutul protopopilor de schimbă din nou. Întâlnim un 
singur reprezentant al ierarhului în fiecare judeţ, impus de multe ori de 
partidele politice aflate la putere. În toată această perioadă a existat pe lângă 
fiecare protopop un proestos sau blagocin, un fel de ajutor de protopop. În 
perioada interbelică, locul acestuia a fost luat de subprotoiereu. După 1922, 
situaţia s-a schimbat din nou, pentru fiecare judeţ funcţionând câte două 
protopopiate. Situaţia aceasta s-a păstrat, cu unele scurte întreruperi, până la 
căderea regimului comunist. După 1990, în funcţie de necesităţile de 
moment ale Bisericii, numărul protopopiatelor a variat, de regulă, între 3 şi 
5 în fiecare judeţ.  

În ceea ce-i priveşte pe protopopii de Craiova, mulţi dintre aceştia s-au 
impus în faţa contemporanilor lor ca veritabili patrioţi. Este cazul lui 
Constantin Dincă, protopop în timpul Revoluţiei de la 1848, a lui Ştefan 
Amzulescu, implicat activ în strângerea de ajutoare pentru nevoile Armatei 
române în campania din 1877-1878 sau a lui Constantin Săndulescu, 
apărător al ţăranilor răsculaţi în 1907. Prin ţinuta lor morală şi intelectuală şi 
prin faptele lor meritorii, ei au intrat în Istorie (nu doar în cea bisericească), 
ca oameni care şi-au iubit, mai presus de orice, Credinţa şi Neamul. 
 
 

                         
50 Episcopia Râmnicului Noului-Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. 
Episcop Vartolomeu cu colaborarea personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă 
ale eparhiei, p. 329-330. 
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Abstract: The Deanery of Craiova. Pages of History 
In Craiova, a city with roots that go deep into history, has resided an 
archpriest since the late fifteenth century, perhaps due to the insistence of 
Craioveşti boyars eager to have on their estates a superior ecclesiastical 
face. The emergence of Craiova`s Great Money, who has become in a 
relatively short time the second important political institution, after the 
Lord, leads us to believe that the tasks (spiritual) of the archpriest of Craiova 
have increased, making him a true "religious leader" of the region. This 
explains, for example, why during the Austrian rule, most of the complaints 
submitted by the romanians (from the right side of Olt river) to the Austrian 
authorities were signed by the archpriest of Craiova. Towards the end of the 
eighteenth century and early nineteenth century, the archpriests number 
increased in Wallachia, being seen even three or more representatives of the 
Hierarch in one county. The same will be the case in Dolj county, which 
meant, among other things, a reduction of archpriests influence in social, 
economic and cultural. After 1864, the church's reforms initiated by 
Alexandru Ioan Cuza, change again the archpriests status. Remains a single 
hierarh representative in each county, often imposed by the political parties 
in power. During this period of time each archpriest was aided by a blagocin 
(vicearchpriest). After 1922, the situation changed again, for each county 
operated two deaneries. This situation has been preserved, with some brief 
interruptions, until the fall of the communist regime. After 1990, depending 
on momentary needs of the Church, deaneries number ranged typically 
between 3 and 5 in each county. As it concerns the archpriests of Craiova, 
many of them have earned the respect of contemporaries, as true patriots. 
We mention, as examples, Constantin Dincă, archpriest during the Revolution 
of 1848, Ştefan Amzulescu, actively involved in the collection for the needs 
of the Romanian Army during the campaign of 1877-1878 and Constantin 
Săndulescu, defender of peasant uprisings in 1907. By their intellectual and 
moral posture and their meritorious deeds, they remained in history (not 
only in the Church History) as people who have loved, above all, The Faith 
and The Nation. 
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Potenţarea apologetică a sentimentului religios în perspectiva 
cunoaşterii lui Dumnezeu 

 
 

Arhid. Lect. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1 
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I. Introducere 
Problematica „religiei”, ca legătură dinamică şi permanentă dintre natural şi 
supranatural, transcendent şi imanent (din latinescul religo, - are, prin 
urmare a lega, a relega),2 întru-un cuvânt legătura intimă dintre Dumnezeu 
şi om, este una din dominantele fundamentale ale raportului pe care teologia 
îl dezvoltă cu celelalte planuri filosofice, culturale sau ştiinţifice. Religia 
este prin urmare coexistentă cu omul, având un caracter intern şi totodată 
extern. Ea este potenţată sub metamorfoza simbolismului religios, 
manifestându-se în „în viaţa de zi cu zi a oamenilor”,3 reflectată în mod 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 În latina clasică, termenul religare apare sub mai multe etimologii: 1. atenţie sporită, 
scrupuloasă sau conştientă; 2. sentiment religios, crez pios; 3. sentiment de respect, de 
venerare, cultic; 4. convingere religioasă, credinţă, religie în sine; 5. practici religioase, cult; 
6. respect (venerare) care înconjoară anumite lucruri, sfinţenie, caracter sacru; 7. angajament 
sacru; 8. ceea ce face obiectul cultului, lucru venerat, lucru sfânt, obiect sfinţit; 9. teama de 
a pierde legătura cu divinitatea, conştiinţa de a fi în păcat faţă de religie, sau mai degrabă 
stare de păcătoşenie, de vinovăţie religioasă, care nu se poate îndrepta decât prin pocăinţă; 
10. consacrare religioasă care face ca un lucru să aparţină divinităţii, fără a putea rămâne 
într-o incidenţă profană (vezi: F. GAFFIOT, Dictionnaire ilustré latin-français, Paris, 1934, à 
ces mot, en Dictionnaire de Theologie Chatoloque, vol. 13 B, 2183). 
3 Pr. lect. dr. ADRIAN BOLDIŞOR face o analiză completă asupra acestui subiect în 
studiul său Concepte deschise:  Simbolul între Istoria Religiilor şi Teologie. Mircea Eliade 
- Alexander Schmemann, publicat în volumul „Concepte deschise”, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 2014. Din analiza sa reiese că „simbolismul religios a trezit mereu 
interesul cercetătorilor din domenii diferite de activitate, lumea întreagă reprezentând un 
mare simbol ce trebuie să fie descifrat. În dorinţa de a înţelege sensurile universului 
înconjurător, oamenii de ştiinţă au folosit descoperirile din domenii conexe pentru a-şi 
formula propriile teorii. În acest sens, se pot realiza conexiuni pertinente între felurile în 
care istoricul religiilor Mircea Eliade şi teologul ortodox Alexander Schmemann au definit 
simbolul şi felul în care acesta este prezent în viaţa de zi cu zi a oamenilor, redefinind astfel 
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concret în artă, în mitologie, în cultură sau ştiinţă. Mai mult decât toate, 
religia se regăseşte în ideile, gândurile şi trăirile interioare ale omului. 
„După cum sufletul şi trupul sunt unite laolaltă în om, la fel şi aceste 
elemente sunt adunate împreună într-o singură idee. După cum activitatea 
sufletului este dependentă de simţuri, manifestându-se prin organele 
trupului, la fel şi ideea de religie capătă cu prisosinţă expresie în latura 
externă a cultului care, la rândul său, este întărit şi cultivat de viaţa 
liturgică”.4 
 În viziunea filosofilor antici înţelesul etimologic al termenului se 
referă mai degrabă la anumite preocupări formale ale intelectului omenesc. 
Cicero spune de pildă că verbul religere desemnează în sens propriu 
preocuparea de „a reciti, a studia cu luare aminte, a pune la o parte pentru o 
anumită întrebuinţare, a deosebi ceva de lucrurile ordinare, iar în sens 
figurat: a se raporta către cineva cu deosebită atenţie şi respect, a venera. 
Atitudinea sa este în parte justificată de faptul că în acea perioadă termenul 
nu-şi găsise încă cea mai potrivită articulare sensuală în domeniul spiritual. 
Aşa se face că „în unele părţi, el defineşte religiunea ca o abordare provenită 
din frică, în altele zice că religiunea e îngrijirea şi cultul care se aduce zeilor 
sau şi pietatea”. Între scriitorii creştini din primele veacuri, Arnobius este cel 
mai aproape de această perspectivă, la care adaugă o perspectivă interioară 
asupra cultului. În înţeles teologic, el defineşte religia ca legătură vie şi 
conştientă a omului cu Dumnezeu. Lactanţiu este primul dintre scriitorii 
creştini care impune acest înţeles. După el „cu această condiţie ne naştem ca 
să arătăm supunerea cuvenită lui Dumnezeu, care ne-a născut. Pe Dânsul 
să-L ştim, Lui să-I urmăm. Suntem legaţi de Dumnezeu cu unirea cinstirii 
(deo religate sumus), de unde îşi primeşte nume însăşi religia (religio), iar 
nu de la cuvântul relegendo, cum eplică Cicero”.5 În acelaşi consens se 
exprimă şi Fericitul Augustin care zice că „Dumnezeu este izvorul fericirii 
noastre şi scopul aspiraţiilor noastre. Pe Dânsul alegându-L, sau mai bine-zis 
realegându-L (de unde se pare că şi religia şi-a luat numele), noi prin iubire 
tindem către El”. Fericitul Părinte statorniceşte această legătură în sufletul 
omului, asemenea unei chemări spre care este permanent atras în virtutea 
calităţii sale de „chip al lui Dumnezeu”. De aici izvorăşte şi raportarea 
cultică la Părintele Creator, de care suntem cu toţii legaţi ontologic. „Mare 

                                                               
şi strânsa legătură ce există între istoria religiilor şi teologie ca discipline de studiu 
academic” (p. 234). 
4 PAUL SCHANZ, A Christian Apology, vol. I: God and nature, translated by Rev. Michal 
F. Glancey and Rev. Victor J. Schobel, fourth revision edition, Ed. Pustet & Co., Ratisbon, 
Rome, New York, Cincinnaty, 1891, p. 74.  
5 Institutiones divinae, Cartea IV, apud Pr. IOAN MIHALCESCU, Curs de Teologie 
Fundamentală sau Apologetică, vol. I, Librăria Pavel Suru, Bucureşti, 1932, p. 47-48. 
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eşti, Doamne, şi cu adevărat vrednic de laudă! exclamă fericitul părinte. 
Mare este puterea Ta, iar înţelepciunea Ta nu poate fi măsurată. Şi totuşi, un 
om, o nemăsurată frântură din zidirea Ta, vrea să te slăvească! Un om 
purtând asupra sa datul morţii, purtând mărturia că Tu te împotriveşti celor 
trufaşi. Şi totuşi, un om, o neînsemnată frântură din zidirea Ta, vrea să Te 
slăvească. Tu l-ai îndemnat să-şi afle bucuria lăudându-Te pe Tine, căci 
pentru Tine ne-ai zidit, iar inima noastră este neliniştită până să-şi afle 
odihna în Tine”.6  

Înţelegem de aici că scopul religiei nu este numai unul posibil, ci 
mai mai cu seamă unul necesar, întrucât „prezenţa în sufletul omenesc a 
sentimentului religios, ca parte constitutivă a lui, indică necesitatea 
psihologică, după cum aspiraţiile către absolut şi divin ale acestui suflet 
implică necesitatea metafizică a religiei ... Fără religie n-ar exista societatea, 
căci omul, înainte de a fi un animal social, cum îl definea Aristotel, e unul 
religios, cum îl defineşte antropologia modernă, care face din sentimentul 
religios punctul de separaţie dintre umanitate şi animalitate”.7 Aşadar, nu se 
poate vorbi despre religie ca ceva adăugat ulterior fiinţei umane, întrucât 
este dintru început sădită întru dânsul, ca realitate existenţială şi în acelaşi 
timp indispensabilă vieţii sale. Denaturarea acestei legături se justifică din 
punct de vedere teologic în contextul păcatului strămoşesc, prin care s-a 
întunecat chipul lui Dumnezeu în om şi s-a alterat adevăratul sens al 
libertăţii sale. Implicaţiile sau consecinţele acestei denaturări relaţionale 
s-au moştenit din generaţie în generaţie, infiltrându-se în fiinţa, existenţa şi 
manifestarea popoarelor lumii. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a dispărut 
definitiv din conştiinţa lor, făcându-Se simţit prin reminiscenţele revelaţiei 
primordiale. „În sprijinul acestei teze, spune profesorul Ioan Savin, stau 
constatările făcute de istoria religiilor, care arată că şi popoarele cele mai 
decăzute şi cu formele religioase cele mai degradate păstrează amintirea 
unei virtuţi sociale mai bune şi a unei religii superioare. Acestei stări de 
degradare i-a urmat cu timpul o stare de ridicare către religii din ce în ce mai 
rafinate, trecând de la religiile naturale la cele antropomorfe, pentru a ajunge 

                         
6 SF. AUGUSTIN, Confesiuni, Cartea I, cap. 1, traducere din limba latină, introducere şi 
note de Eugen Munteanu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2010, p. 49. În capitolul II al primei cărţi 
din Confesiunile sale, Fericitul Augustin vorbeşte despre lucrarea lui Dumnezeu în 
interiorul omului. Această incidenţă divină asupra sufletului omenesc este înţeleasă de 
Augustin în sens de „fiinţare lăuntrică”, ca sursă a existenţei omeneşti. „Aş spune deci că 
eu nu aş fiinţa, Dumnezeul meu, nu aş fiinţa deloc, dacă tu n-ai fiinţa în mine. Sau, mai 
degrabă, n-aş fiinţa dacă nu aş fiinţa în Tine, Cel de la care, prin care şi întru care toate 
fiinţează!”. 
7 IOAN GH. SAVIN, Apărarea credinţei. Tratat de apologetică, ediţie îngrijită de Dora 
Mezdrea, postfaţă de Aurel Savin, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 21. 



141 
 

apoi la religia revelată şi absolută a creştinismului, care a apărut când a fost 
«plinirea vremii». Deci o revelaţie primordială, căreia i-a urmat o degradare 
şi apoi o treaptă de ridicare cu ajutorul revelaţiei naturale şi supranaturale 
până la revelaţia deplină din religia creştină, este calea de la originea ei până 
la creştinism”.8 
 De la coordonatele primare ale sentimentului religios, aşezat 
adeseori sub auspiciile lui „misterium tremendum”, raţionalismului 
pragmatic, inascenţei sau oscilaţiilor ineiste dintre sacru şi profan,9 această 
inepuizabilă capacitate ontologică ajunge, în lumina revelaţiei divine, la 
stadiul de „dependenţă fiinţială a omului în raport cu Dumnezeu, pe care o 
întâlnim în creştinism”. Din încărcatul proces de şlefuire, identificare şi 
definire a fiinţei, originii şi manifestării sale, religia a păstrat conştiinţa a 
două aspecte structurale: pietatea (sub aspect interior-subiectiv) şi cultul 
extern (ca manifestare obiectivă). Unitatea lor „stă la baza religiei şi permite 
omului să se angajeze ca să trăiască legătura lui cu Dumnezeu în totalitatea 
fiinţei sale psihologice. Căci, din punct de vedere sufletesc, omul participă 
prin raţiune la cunoaşterea religioasă a lui Dumnezeu, prin voinţă ia parte la 
îndeplinirea normelor morale divine, iar prin sentiment contribuie la 
sporirea iubirii către Dumnezeu, lucrând la săvârşirea faptelor cerute de 
legea morală din trup. Astfel, sufletul şi trupul sunt parte integrantă în viaţa 
religioasă a omului, fiindcă chipul lui Dumnezeu din om îmbrăţişează 
adevărata lui fiinţă”.10 
 
 

                         
8 IBIDEM, p. 22-23. 
9 O foarte utilă şi cuprinzătoare viziune asupra teoriilor despre originea religiei o putem 
desprinde din lucrarea „Apologetica raţional-duhovnicească” a părintelui profesor Dumitru 
Popescu. În abordarea sa, părintele profesor completează expunerea clasică printr-o serie de 
consideraţii teologice, evaluate în duhul tradiţie ortodoxe. În acest sens, dincolo de clasicele 
teorii despre fiinţa şi originea religiei (evoluţioniste, raţionaliste sau nativiste, la care 
adaugă şi teoria ineistă a lui Mircea Eliade), părintele Dumitru Popescu aşează logica 
iconică a „chipului lui Dumnezeu” din om. „Este adevărat că păcatul strămoşesc a afectat 
grav fiinţa omului, dar n-a desfiinţat chipul lui Dumnezeu în om. Mintea omului s-a întinat, 
astfel că omul a ajuns să se închine creaturii, în loc să se închine Creatorului. Vechiul 
Testament a pus capăt idolatriei şi a arătat omului că Dumnezeu nu Se confundă cu lumea, 
fiindcă în timp ce lumea este creată de Dumnezeu, Dumnezeu Însuşi rămâne necreat din 
eternitate. Iar Noul Testament ne-a arătat că Mântuitorul Iisus Hristos este «Dumnezeu 
întrupat, care S-a coborât la om ca pe om să-l înalţe la Dumnezeu». Domnul Hristos ne-a 
răscumpărat pe noi din osânda păcatului şi ne-a trecut în Împărăţia iubirii lui Dumnezeu”. 
(vezi aici Pr. prof. acad. dr. DUMITRU POPESCU, Apologetica raţional-duhovnicească a 
Ortodoxiei, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, p. 31-34). 
10 IBIDEM, p. 37-38. 
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II. Religia „Vechiului Legământ” 
Dumnezeu a pregătit progresiv momentul restaurării chipului omenesc în 
Sine, revigorând totodată şi conţinutul adevăratei libertăţi. Pentru aceasta S-a 
descoperit în mijlocul „poporului ales”, activând din nou germenele 
sentimentului religios pe care omul îl păstrase după căderea în păcat. 
Această relaţionare legitimă este subliniată în tradiţia semitică a Vechiului 
Testament prin cuvântul „berit”,11 care înseamnă legământ. În felul acesta, 
legământul vechilor iudei caută întotdeauna, în conţinutul său autentic,12 
raportarea personală la Yahve. Este în fapt „actul final prin care Domnul 
pecetluieşte o relaţie de apărare, pe care El a iniţiat-o şi căreia i-a stabilit 
garanţiile”.13 „Iar după ce a asfinţit soarele şi s-a făcut întuneric, iată un fum 
ca dintr-un cuptor şi pară de foc au trecut printre bucăţile acelea. În ziua 
aceea a încheiat Domnul legământ cu Avraam, zicând: Urmaşilor tăi voi da 
pământul acesta de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului”.14  

Legătură dintre creat şi necreat se conturează în concepţia poporului 
ales prin simbolismul „focului dumnezeiesc”. Este contextul în care se 
conturează susţinerea şi definirea raporturilor interpersonale, împinse mai 
departe spre cunoaşterea lui Dumnezeu. Aceasta15 însoţeşte şi confirmă în 

                         
11 Tradus adliteram, ca „înţelegere sau contract dintre două părţi”, termenul berit se 
apropie etimologic de cuvântul akkadian biritu – „încătuşare”. În context biblic, berit este 
exemplificat în mai multe tablouri sugestive pentru istoria poporului ales: legământul cu 
Noe (cf. Fac. 6, 18; 9, 8-13) sau „tăierea împrejur” a celor de parte bărbătească – ca 
poruncă dată de Dumnezeu lui Avraam ca „semn al legământului” - ot (cf. Fac. 17). Cel 
mai important legământ al Vechiului Testament este statornicit pe Muntele Sinai, de unde 
Moise primeşte „Tablele Legii” din „mâna lui Dumnezeu” (cf. Ieş. 19-24). „Acest legământ 
este în general înţeles ca reînnoire şi expresie a legământului lui Avraam cu Dumnezeu”. 
Mai mult, se poate spune chiar că acest „Legământul sinaitic dintre om şi divinitate este 
legământul biblic prin excelenţă. Poartă întru sine tot conţinutul Legii Vechi. Textul 
subliniază natura voluntară a legământului în sine. Locul principal îl are teofania, fiind 
secundată de prevederile legislative, copiii lui Israel sunt chemaţi să-şi exprime 
consimţământul. Consimţământul lor este ulterior marcat de acte cultice – începutul 
jertfelor, stropirea poporului cu sângele lor, masa consumată de Moise şi de cei mai 
vârstnici – menite să pecetluiască acest legământ. După ce legământul este încheiat, Moise 
este îndemnat să urce pe munte pentru a primi tablele de piatră, cunoscute ca tablele legii” 
(cf. The Encyclopedia of Judaism, Editor in Chief GEOFFREY WIGODER, Macmillan 
Publising Company, New York, Colier Macmillan Publishers, London, 1989, p. 181-182). 
12 De aceea, în iconomia dumnezeiască, legământului statornicit pe Muntele Sinai nu are 
caracter juridic, fiind un „legământ al dragostei, care dovedeşte iubirea credincioasă, 
iertătoare, dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu (hesed)”. (cf. MAURICE COCAGNAC, 
Simboluri biblice. Lexic teologic, traducere din franceză Mihaela Slăvescu, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1997, p. 42). 
13 IBIDEM. 
14 Facere 15, 17-18. 
15 „Cunoaşterea” poartă sensul prim de relaţionare. 
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primă instanţă conţinutul ontologic al firii umane, completându-se astfel 
apropierea dintre Dumnezeu şi poporul ales. Pe Muntele Horeb, Moise îl 
descoperă pe Dumnezeu în „rugul aprins”,16 arătându-se astfel cum şi în ce 
stare trebuia să recepteze omul legământul dumnezeiesc. Deşi nearzător 
înainte de primirea legii, simbolizând imaginea veşniciei dumnezeieşti, focul 
sacru devine arzător în clipa statornicirii Legământului, formând astfel 
cadrului perfect pentru lucrarea teofaniilor.17 Şi datorită faptului că întreaga 
istorie a Vechiului Testament este aşezată sub incidenţa teofaniilor,18 
înţelegem că în dinamica şi istoricitatea sa, legământul dumnezeiesc este 
atras spre cunoaşterea şi experierea permanentă a necreatului. Prin 
intermediul teofaniilor veterotestamentare, Yahve se autentifică în 
istoricitatea poporului ales ca putere călăuzitoare şi izbăvitoare,19 
legiuitoare şi în acelaşi timp purificatoare.20  

Sfinţenia legământului dumnezeiesc a fost mai presus de toate 
confirmată cultic în sânul poporului ales. În felul acesta, părintele Paul 
Evdokimov subliniază dimensiunea supra-raţională şi totodată supra-legalistă a 
cunoaşterii dumnezeieşti în tradiţia iudaică. „Cuvântul a cunoaşte, la autorii 

                         
16 Cf. Ieşire 3, 3-4: „În vremea aceea Moise păştea oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul 
său. Şi depărtându-se odată cu turma în pustie, a ajuns până la muntele lui Dumnezeu, la 
Horeb. Iar acolo i s-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieşea dintr-un rug; şi a 
văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Atunci Moise a zis: Mă duc să văd această arătare 
minunată: că rugul nu se mistuieşte. Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a 
strigat la el Domnul din rug şi a zis: Moise! Moise! Şi el a răspuns: Iată-mă Doamne!”.  
17 Teofaniile sunt evenimente dumnezeieşti, de factură istorico-mistică, care semnalează pe 
de o parte „distincţia dintre Creator şi creatură, Fiinţă şi nefiinţă, creat şi necreat” şi, pe de 
altă parte, statornicesc şi întăresc legătura (religare) dintre Dumnezeu şi om, conferindu-i 
un caracter „dinamic şi progresiv”. Mai mult, prin istoricitatea lor, teofaniile conferă o 
înţelegere concretă asupra Revelaţiei, de o atare manieră încât „istoria, în evenimentele 
concrete şi în întregul ei, devine istoria dumnezeieştii iconomii. Dumnezeu cel după fire şi 
în mod necesar inaccesibil devine accesibil în ceea ce priveşte lucrările Sale prin 
intermediul acestor teofanii. Prin urmare, revelaţia nu poate fi înţeleasă în contururi 
standardizate şi statice. Ea este ceva istoric, dinamic şi viu, care se realizează în spaţiul 
neîntreruptelor teofanii. Astfel Dumnezeu, deşi este incognoscibil după Fiinţa Lui (din 
moment ce este necreat şi stabileşte o legătură cu realităţile create), devine cognoscibil în 
mod dinamic după lucrări. Iar aceasta este numai lucrarea teofaniilor, care, în acest mod, 
devine punţi sau verigi care pun în legătură dumnezeirea cu creaţia” (cf. NIKOS 
MATSOUKAS, Teologie dogmatică şi simbolică, vol. II, Expunerea credinţei ortodoxe în 
confruntare cu creştinismul occidental, traducere Nicuşor Deciu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 
2006, p. 41).  
18 IBIDEM, p. 42. 
19 Cf. Ieşire 13, 20-22; 14, 24-25; 40, 38; Deuteronom 1, 33; Num. 9, 15-23; Ps. 77, 14; 
104, 38. 
20 Cf. Isaia 42, 8; Ps. 77, 59; Levitic 19, 2; Num. 15, 40; Isaia 6, 6-7; 48, 9-10; Iezechiel 22, 
19-21; Ps. 11, 6; 26, 2; 66, 10; Zaharia 13, 8-9.  
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inspiraţi, spune el, nu se referă exclusiv la inteligenţă. Evreii consideră că 
gândim cu inima. A-L cunoaşte pe Dumnezeu ar însemna, mai exact, a-L 
recunoaşte în actul de adorare, care pune în joc fiinţa totală a omului şi toate 
facultăţile sufletului său”.21 Aşa se face că, pe Muntele Sinai, Moise nu 
primeşte numai Tablele Legii, ci Îl descoperă pe Dumnezeu în întuneric. 
Părintele Evdokimov încadrează acest eveniment în contextul mai larg a 
teofaniilor biblice, subliniind totodată dimensiunea lui apofatică. 
„Întunericul sau norul subliniază transcendenţa dumnezeiască, mărturisesc 
prezenţa lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, Îl ascund şi Îl acoperă”.22 La 
rândul său, arhimandritul Sofronie Saharov afirmă că „nu poate fi nicio 
îndoială pentru noi pentru întreaga lume creştină, unul din cele mai 
importante evenimente relatate în cronicile vremii a fost arătarea lui 
Dumnezeu pe Muntele Sinai, unde Moise a primit o nouă cunoaştere a 
Fiinţei Dumnezeieşti: Eu Sunt Cel ce Sunt” – Iahve, Ho on.23 Din acel 
moment, vaste orizonturi s-au deschis înaintea umanităţii, şi istoria a luat o 
nouă cotitură. Cauza reală a evenimentelor istorice e starea reală a unui 
popor: nu vizibilul are importanţă primordială, ci invizibilul, spiritualul ... 
Prin Numele lui Iahve, Moise i-a condus pe israeliţii încă primitivi, 
scoţându-i din captivitatea lor în Egipt. Însă, în timpul peregrinărilor prin 
pustie, el a descoperit că poporul său, în ciuda multelor minuni la care 
fusese martor, era departe de a fi pregătit pentru a primi înalta descoperire a 
Celui Veşnic. Acest fapt a devenit cu deosebire limpede atunci când s-au 
apropiat fruntariile Pământului Făgăduinţei. Slăbiciunea inimii lor şi lipsa de 
credinţă L-au făcut pe Domnul să declare că niciunul dintre ei nu va vedea 
pământul cel bun.24 Şi îşi vor lăsa oasele în pustie, iar Moise va încuraja şi 
va pregăti o nouă generaţie mai capabilă de a-L simţi pe Dumnezeul cel 

                         
21 PAUL EVDOKIMOV, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia Răsăriteană. Învăţătura 
patristică, liturgică şi iconografică, traducere, prefaţă şi note de Pr. Vasile Răducă, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 45. 
22 „După Sfântul Apostol Pavel (I Timotei 6, 16), continuă teologul rus, Dumnezeu 
«locuieşte întru lumina neapropiată; pe Care nu L-a văzut nimeni dintre oameni, nici nu 
poate să-L vadă». Pentru fiinţa muritoare, Dumnezeu este întru totul inaccesibil: ceea ce 
afirma la rândul său şi Sfântul Ioan: «Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul Cel 
Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut» (Ioan1, 18). Un text 
intermediar (Matei 2, 27): «Nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl 
nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere», spune clar 
că numai Tatăl şi Fiul se cunosc Unul pe Altul; dar, prin voinţa Fiului, îi poate fi dată şi 
omului o anumită cunoaştere” (cf. IBIDEM, p. 46-47). 
23 Cf. Ieşire 3, 14. 
24 Cf. Deuteronom 1, 32, 35, 38. 
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Nevăzut Care le ţine pe toate în palma Mâinilor Sale”.25 
 Există aşadar o parcurgere treptată a creşterii de la noţiunea de 
legământ, la dorinţa arzătoare de a-L cunoaşte şi experia pe Dumnezeu ca 
realitate ultimă de desăvârşire şi sfinţenie.26 Poporul iudeu a fost dintru 
început convins că organizarea vieţii pământeşti este lucrarea lui Dumnezeu 
şi de aceea „nu a putut concepe religia decât ca o legătură între om şi 
Dumnezeu, legătură observată din partea omului prin ascultarea de 
Dumnezeu, prin tăierea împrejur, iar din partea lui Dumnezeu, prin 
acordarea unor privilegii, de care niciun alt neam n-are dreptul să se bucurie. 
Astfel, religia n-a fost totdeauna aceeaşi în însemnarea ei. Iar păgânismul 
era teamă, în Vechiul Testament, raport, relaţie de sclav, în Noul Testament, 
raport final, pietate”.27  
 
III. Legea naturală/universală sau nescrisă  
Pe lângă odinea fizică de desfăşurare a vieţii, există şi o rânduială morală, 
stabilită de Dumnezeu prin voinţa Sa desăvârşită, în perspectiva unei 
redeveniri şi potenţări ontologice. Acesta este şi scopul îndemnului: „Fiţi, 
dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”.28 Într-un 
înţeles mai larg legea sau norma (fie ea fizică sau morală) este directiva sau 
îndreptarul după care acţionează sau se conduce orice lucru sau fiinţă. În 
acest sens, fiecare părticică din cosmos se dirijează după coordonate precise, 
stabilite de Dumnezeu încă de la creaţie, pentru ca fiecare să-şi poată atinge 
scopul propriu. Până şi creaturile neraţionale (corpurile neînsufleţite, 
plantele, animalele) îşi au propriile legi după care se conduc în lucrarea sau 
existenţa lor: legea gravitaţiei, legea rotaţiei, dezagregarea materiei, 
succesiunea anotimpurilor şi a zilelor, legea descompunerii materiei, pe 
                         
25 Arhimandritul SOFRONIE, Rugăciunea – experienţa vieţii veşnice, ediţia a II-a, 
traducere diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2007, p. 20-21. 
26 În mod cert principala vocaţie a omului este sfinţenia. Ca deziderat ea este confirmată de 
îndemnul: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (cf. 
Mt. 5, 48) şi iarăşi „fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii” (1 Pt. 1, 15). Înţelegem 
de aici că „sfinţenia nu priveşte o elită, o anumită categorie de persoane alese prin 
predestinare, ci vizează tot neamul care vine în lume. Fiecare persoană, fără excepţie, este 
chemată să facă experienţa pregustării de aici şi de acum a vieţii veşnice: «Aceasta este 
viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul şi adevăratul Dumnezeu, şi pe Iisus Hristos 
pe care L-ai trimis»”. În concluzie, sfinţenia sau desăvârşirea unei vieţi religioase are scop 
suprem redescoperirea noastră în Dumnezeu. În iconomia mântuirii, acest proces a fost 
reactivat în sânul poporului ales, în virtutea depărtării omului de incidenţa harului creator – 
Vezi: Apologetica Ortodoxă, vol. I, coord. ADRIAN LEMENI, Ed. Basilica, Bucureşti, 
2013, p. 108. 
27 Pr. IOAN MIHĂLCESCU, Curs de Teologie Fundamentală sau Apologetică, vol. I, 
Librăria Pavel Suru, Bucureşti, 1932, p. 50. 
28 Matei 5, 48. 
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toate acestea le numim legi ale naturii.29 Toate aceste elemente naturale, 
socotite în concretul existenţei lor, constituie argumente esenţiale în 
susţinerea revelaţiei naturale, confirmând astfel „urmele văzute şi 
mărturiile evidente ale Creatorului în univers30 sau seminţele înţelepciunii 
divine (Logos) puse în natura creată. Din cauza aceasta omul este o fiinţă 
raţională, iar creaţia posedă raţionalitatea ei”.31 

Făurit pentru a fi corolarul creaţiei dumnezeieşti, omul a primit de la 
Dumnezeu, chiar din momentul zidirii sale, conştiinţa morală sau legea 
naturală, care s-a păstrat întipărită întru sine după căderea în păcat. Această 
lege a fost înscrisă de Dumnezeu în inima sa, iar împlinirea ei era cu totul 
desăvârşită. Este adevărat că în virtutea păcatului strămoşesc conştiinţa 
morală s-a întunecat şi a devenit opacă întrucât, prin gustarea din pomul 
cunoştinţei binelui şi răului, Adam „a nesocotit porunca lui Dumnezeu”. 
Datorită acestei greşeli, protopărinţii au fost alungaţi din Rai, singura busolă 
prin care îşi puteau călăuzi viaţa rămânând totuşi conştiinţa morală. 
„Conştiinţa morală sau discernământul înscrise de Dumnezeu în inima 
omului constituie ghidul primordial, educatorul omului. Omul apare ca 
fiinţă vie,32 cu responsabilitate morală faţă de Dumnezeu şi de aproapele.33 
Datorită acestei cunoaşteri şi cunoştinţe «cei curaţi cu inima vor vedea pe 

                         
29 Prima formă de alimentare a sentimentului religios se face fără îndoială în contextul 
revelaţiei naturale. Este cadrul concret în care omul, observând ordinea firească a lucrurilor 
care îl înconjoară, se întăreşte în convingerea că dincolo de raţionalitatea firească a 
existenţei sale există ceva mai presus de fire prin care sunt cârmuite toate. De aici 
înţelegem că „naturalul religios” nu este numai un factor de legătură între Dumnezeu şi om, 
ci constituie „elementul vizibil, palpabil al religiei creştine. El verifică în istoria religioasă 
prezenţa celuilalt element diriguitor: elementul supranatural, fără de care religia creştină ar 
fi o religie naturală şi n-ar avea nici o valoare soteriologică”. Vorbim aşadar despre primul 
pas, sau mai bine-zis, prima manifestare a sentimentului religios în contextul manifestărilor 
şi evoluţiei sale naturale. De aici, în virtutea normelor sădite într-însul, homo religiosus 
urcă treaptă cu treaptă spre propria devenire ca micro-theos. „După cum în natură, pentru a 
avea în toată splendoarea ei o privelişte frumoasă, spune mitropolitul Irineu Mihălcescu, 
trebuie să ne ridicăm pe înălţimi, ca să privim, şi cu cât ne ridicăm mai sus, cu atât 
priveliştea e mai impunătoare, mai măreaţă şi mai apropiată de realitate, tot astfel şi în 
religie trebuie să ne urcăm pe cea din urmă treaptă a scării religioase, să stăm pe punctul de 
vedere al creştinismului, pentru a ne da seama de adevărul şi de frumuseţea adevăratei 
religii, de fiinţa şi de rezultatele ei aplicate în viaţă” – vezi aici: Pr. prof. univ. dr. PETRU 
REZUŞ, Teologia Ortodoxă Contemporană, Ed. Mitropolia Banatului, Timişoara, 1989, 
p. 13;  Pr. IOAN MIHĂLCESCU, Curs de Teologie Fundamentală sau Apologetică, p. 86). 
30 Cf. Ps. 104. 
31 Pr. prof. ION BRIA, Comentariu la Catehismul Ortodox, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 
2000, p. 14. 
32 Cf. Fc. 2, 7 
33 Cf. Fc. 24, 16. 
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Dumnezeu».34 Şi Biserica recunoaşte calitatea morală a acestor drepţi care 
au trăit înainte de Lege (Avraam şi Iov) şi sub Lege (Moise), dându-i ca 
exemple pentru creştini”.35  

Acest criteriu nescris de vieţuire a rămas imprimat de-a lungul 
veacurilor în conştiinţa neamurilor, după cum afirmă Sfântul Apostol Pavel: 
„Păgânii (neamurile) care n-au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând 
lege, îşi sunt loruşi lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin 
mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi 
apără în ziua în care Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos, după 
Evanghelia Mea, cele ascunse ale oamenilor”.36 Sfânta Scriptură oferă de 
asemenea numeroase argumente şi dovezi despre existenţa şi importanţa 
conştiinţei morale. „Căci porunca aceasta care ţi-o poruncesc eu astăzi nu 
este neînţeleasă de tine şi nu este departe. Ea nu este în cer, ca să zici: Cine 
se va sui pentru noi în cer, ca să ne-o aducă şi să ne-o dea s-o auzim şi s-o 
facem? Şi nu este ea nici pe mare, ca să zici: Cine se va duce pentru noi 
peste mare, ca să ne-o aducă, să ne facă s-o auzim şi s-o împlinim? Ci 
cuvântul acesta este foarte aproape de tine; el este în gura ta şi în inima ta, 
ca să-l faci”37 şi de asemenea Domnul grăieşte prin gura proorocului 
Ieremia: „Dar iată Legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după 
zilele acelea, zice Domnul: voi pune legea Mea înlăuntrul lor şi pe inimile 
lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor. Şi nu se vor mai 
învăţa unul pe altul şi frate pe frate, zicând: „Cunoaşteţi pe Domnul”, că toţi 
de la sine mă vor cunoaşte, de la mic până la mare, zice Domnul, pentru că 
Eu voi ierta fărădelegile lor şi păcatele lor nu le voi mai pomeni”.38 

Afirmarea realităţilor create ca mijloace pozitive de recunoaştere a 
lucrării dumnezeieşti în lume este prin urmare completată şi întărită lăuntric 
de existenţa conştiinţei morale. Ea oferă cadrul adecvat experierii 
sentimentului religios prin apropierea personală de Dumnezeu şi raportarea 
corectă la aproapele. Numai pe acest suport teocentric, legea morală 
naturală poate atinge autenticul devenirii sale, sintetizând „bunurile, care 
concentrează scopurile parţiale ale cugetării şi năzuinţei omeneşti, 
desăvârşeşte idealul umanităţii în sensul divinităţii şi înalţă ideea umanităţii 
culturale la aceea a Împărăţiei lui Dumnezeu”. În acest context, „religia 
pătrunde morala cu căldura iubirii care s-a născut din Dumnezeu şi toarnă 
viaţă nouă în ea printr-o intuire mişcată din sentiment”, toate acestea pentru 
că „Dumnezeu s-a făcut om, ca tu de la un Om să înveţi cum se poate ridica 
                         
34 Cf. Mt. 5, 8. 
35  Pr. prof. Ion Bria, Comentariu la Catehismul Ortodox, p. 14-15. 
36 Romani 2, 14-16. 
37 Deuteronom 30, 11-14. 
38 Ieremia 31, 33-34. 
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omul la Dumnezeu”, spune Sfântul Clement Alexandrinul.39  
Prin urmare, nu putem vorbi despre o lege morală fără Dumnezeu. 

Aşezată în slujba revelaţiei naturale, ea dobândeşte un caracter teonom, fiind 
„luminată de Cuvântul Tatălui prin Duhul Sfânt”.40 El este Singurul şi 
Adevăratul Legiuitor,41 care aşează în fiecare din noi cele mai potrivite 
norme de vieţuire pentru a ajunge să-L descoperim, mai întâi în frumuseţea 
lucrărilor Sale42 şi, în cele din urmă, în desăvârşita comuniune de cunoaştere 
interpersonală de care ne facem părtaşi în corpusul hristic al Sfintei Sale 
Biserici. 
 
 
 

                         
39 Dr. NICOLAE TĂRCHILĂ, „Religia şi morala se ajută reciproc”, în Revista Teologică, 
anul XXIX, 1934, apud Arhiereul IRINEU MIHĂLCESCU şi EMILIAN VASILESCU, 
Apărarea credinţei. Lecturi apologetice, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1937, p. 46-47. 
40 Părintele Dumitru Popescu explică aici diferenţa de viziune dintre teologia ortodoxă şi 
abordarea scolastică în contextul revelaţiei naturale. „Teologia naturală, afirmă sfinţia sa, 
promovată de scolastică, a căutat să ridice mintea omului către Dumnezeu pornind de la 
legăturile exterioare sau cauzale dintre lucrurile create ale lumii naturale. Dar această 
teologie a făcut abstracţie de raţionalitatea interioară a creaţiei şi a conceput natura în 
funcţie de substanţialismul aristotelic, care rămâne amorf şi omogen în esenţa lui. Astfel, 
teologia naturală consideră că lumea văzută are caracter autonom, iar Dumnezeu rămâne 
izolat în propria Sa transcendenţă, în mod deist. Din fericire, pe căile necunoscute ale 
Providenţei divine, cultura ştiinţifică contemporană a fost silită să apeleze la ordinea 
raţională a naturii pentru a reconcilia dezordinea aparentă din lumea particulelor elementare 
cu armonia cosmică” (Pr. prof. DUMITRU POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, p. 45). 
41 Nu se poate admite aşadar o lege fără legiuitor, o necesitate fără scop şi finalitate. În 
această situaţie există omul raţional poate apela la două variante explicative: fie să nege în 
totalitate existenţa unei legiuiri morale, fie să admită şi să afirme existenţa lui Dumnezeu ca 
Legiuitor suprem ai ei. Fără îndoială că ultima soluţie se impune cu necesitate, fiind 
indispensabilă definirii sentimentului religios şi implicit înţelegerii teologiei naturale – 
vezi: P.V. DEVIVIER, S.J., Cours d’Apologetique Chretienne ou Exposition Raisonnee des 
Fondements de la Foi, dix-septieme edition revue et augmentee, H. & L. Casterman, 
Editeurs Pontificaux, Imprimeurs  de l’Eveche, Turnai, 1904, p. 8. 
42 Sfânta Scriptură subliniază în mai multe locuri importanţa revelaţiei naturale în actul de 
cunoaştere a lui Dumnezeu. În acest sens, Psalmistul afirmă că slava lui Dumnezeu este 
mărturisită de ceruri „şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria” (Ps. 18, 2), iar Sfântul 
Apostol Pavel spune că „cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd de la facerea lumii, 
înţelegându-se din făpturi veşnica Lui putere şi dumnezeire” (Rm. 1, 20). Toate aceste 
descoperiri sunt înfăptuite în lumina Duhului Sfânt, „Care se purta pe deasupra apelor” 
(Fc. 1, 2). De aceea, Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că „nici harul dumnezeiesc nu 
produce iluminările conştiinţei, dacă nu e cineva în stare să primească iluminarea prin 
puterea naturală, nici capacitatea de primite a acestuia nu produce iluminarea cunoştinţei 
fără harul care să o dăruiască” (Răspunsuri către Talasie, în Filocalia, vol. 3, Sibiu, 1944, 
p. 312). 
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IV. Dimensiunea hristologică a sentimentului religios 
Sentimentul religios al omului primordial,43 propulsat din istoricul 
mântuirii, caută permanent spre o desăvârşită împlinire, actualizare şi 
înnoire, toate acestea concretizate în persoana şi lucrarea Mântuitorului 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit. „Esenţa creştinismului ca religie, 
spune părintele profesor Ion Bria, constă în aceasta: a reuni împreună, într-o 
unitate, copiii lui Dumnezeu separaţi şi dispersaţi (Biblia 1688: «ca şi pre 
fiii lui Dumnezeu cei risipiţi să-i adune într-însa»). Este un legământ în care 
omul liber este chemat şi antrenat, în calitate de purtător de Dumnezeu, să 
transforme pământul în Împărăţia cerurilor”.44 

Fundamental restaurat prin jertfa mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu 
Întrupat, legământul celor de demult s-a făcut „dintr-o dată: legătură vie, 
liberă, conştientă între Dumnezeu şi credincios ... fond neschimbabil dăruit 
Bisericii de Însuşi Dumnezeu care asigură însuşirea corectă”.45 În tradiţia 
creştină, religia are în primul rând o dimensiune ontologică. În statutul său 
de „chip al lui Dumnezeu”, omul se implică personal şi se activează 
dialogic, lăsându-se permanent atras în această „relaţie existenţială, căci 
acest Dumnezeu se revelează, iese din Sine şi «vorbeşte  oamenilor»46 nu 
numai ca unul prin care şi pentru care ei există, ci ca un Dumnezeu viu care 
este iubire în fiinţa Sa  eternă şi infinită, şi care transmite iubire”. De aici 
înţelegem faptul că „religia este o relaţie activă, astfel că omul are vocaţia 
de a conlucra liber la desăvârşirea creaţiei din care face parte, crescând 
astfel în iubirea pe care a primit-o de la Părintele ceresc”.47  

Religia creştină este mediul în care se construieşte liantul dintre 
natural şi supranaturalul religios. Ultimul cadru de cunoaştere a lui 
Dumnezeu (cel supranatural) constituie „elementul cel mai preţios al 
religiei creştine, deoarece el devine caracterul dumnezeiesc al acestei religii, 
cum şi eficacitatea învăţăturii sale religioase. Testamentul Vechi a fost 
revelat de Dumnezeu prin patriarhi şi profeţi; el întruneşte toate condiţiile 
formale ale Revelaţiei divine, cât şi pe cele de fond, legitimându-se prin 
minuni şi profeţii. Tot aşa şi Noul Testament, revelat de Însuşi Fiul lui 

                         
43 Vorbim aici despre realizarea progresivă a apropierii omului căzut de Dumnezeu, a cărei 
conştiinţe religioase este conturată sub forma unei religiei comunitare, altoite mai întâi pe 
conştiinţa Dumnezeului unic prin actele de alianţă şi legămintele statornicite în sânul 
poporului ales. Despre acestea am vorbit mai sus, în contextul etimologic, conceptual şi 
practic al termenului berit – legământ. 
44 Pr. prof. IOAN BRIA, Comentariu la Catehismul Ortodox, p. 11-12. 
45 Pr. prof. univ. dr. PETRU REZUŞ, Teologia Ortodoxă Contemporană, Ed. Mitropolia 
Banatului, Timişoara, 1989, p. 11. 
46 Evrei 1, 1. 
47 Pr. prof. IOAN BRIA, Comentariu la Catehismul Ortodox, p. 10. 
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Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, a cărui dumnezeire este piatra 
unghiulară a Creştinismului. Realitatea aceasta a fost sesizată încă de 
Sfântul Apostol Pavel, în memorabilele cuvinte: «Iar dacă n-a înviat Hristos, 
zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa 
voastră»48”.49  

Răspunsul dumnezeiesc la căutările omului religios a venit prin 
intermediul Revelaţiei naturale şi supranaturale. Într-însa el regăseşte 
certificarea convingerilor proprii, prin descoperirile rânduite de Dumnezeu 
în mijlocul făpturilor Sale. Corelată permanent cu vibraţia interioară a firii 
umane, Revelaţia însumează o evoluţie progresivă, care începe prin 
proorocii Vechiului Testament. În lucrarea lor, Dumnezeu Se revelează prin 
cuvânt, semne şi lucruri, urmând ca mai apoi, El să Se arate în chip 
personal, prin Însuşi Fiul Său, ca Taină a voii Sale, «în care sunt ascunse 
toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoaşterii».50 Fiecare pas al descoperirii 
dumnezeieşti este confirmat de Sfânta Scriptură. Acest aspect este subliniat 
de Sfântul Apostol Pavel care spune că: „După ce Dumnezeu odinioară, în 
multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci. În 
zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus 
moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile”.51 Astfel, cu toate că 
„Dumnezeu este veşnic, ascuns şi nevăzut,52 necunoscut şi necuprins cu 
mintea după fiinţa Sa,53 totuşi, din iubire, S-a arătat pe Sine şi a vorbit 
oamenilor,54 voind astfel ca «toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa 
adevărului să vină».55 Fără descoperirea Sa oamenii n-ar fi putut depăşi 
panteismul şi să-L cunoască pe Dumnezeu viu şi personal.56 Despre iubirea 

                         
48 I Cor. 15, 14. 
49 Pr. prof. univ. dr. PETRU REZUŞ, Teologia Ortodoxă Contemporană, p. 13. 
50 Cf. Coloseni 2, 2-3: „Ca să se mângâie inimile lor, şi ca ei, strâns uniţi în iubire, să aibă 
belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos, 
întru care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoştinţei.”. 
51 Cf. Evrei 1, 1-2.  
52 Cf. Coloseni 1, 15: „Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut 
decât toată făptura”; I Tim. 1, 17: „Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, 
singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor”. 
53 Cf. In. 1, 18: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care 
este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”. 
54 Cf. In. 15, 14-15: „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum 
nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, 
pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute”. 
55 Timotei 2, 4: „Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să 
vină”. 
56 I Cor. 1, 21: „Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin 
înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia 
propovăduirii”. 
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lui Dumnezeu faţă de lume ne vorbeşte Scriptura atunci când spune că: 
«Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a 
dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică». (În 
concluzie) Dumnezeu se revelează din iubire faţă de oameni”.57 

În calitatea sa de „chip al lui Dumnezeu”, omul se împlineşte printr-o 
permanentă dorinţă de comuniune şi deschidere spre libertatea de 
cunoaştere. Viaţa sa este reaşezată sub incidenţa binelui primordial, găsind 
certitudinea devenirii personale în descoperirile dumnezeieşti. Aşa se face 
că, libertatea nu trebuie înţeleasă „după întâmplare”, ci „după viaţă şi 
deprinderi”.58 De aici rezultă că necesitatea Revelaţiei dumnezeieşti este în 
primul rând de ordin dialogic, promovând interacţiunea, radiind solitudinea 
şi pornirile egoiste şi demontând falsa libertate.  

Prin urmare, cunoaşterea lui Dumnezeu, ca necesitate a insului 
religios, nu poate fi înţeleasă decât în dimensiunea „condescendenţei” Sale, 
a „ieşirii Acestuia din misterul Dumnezeirii lui inefabile, lăsându-Se simţit, 
văzut şi absorbit pe măsura oamenilor: ei au acces la viaţa intimă a 
Părintelui creator, chiar de la creaţie, dar mai ales începând cu teofaniile sau 
manifestările tangibile ale prezenţei lui Dumnezeu («Domnul S-a arătat lui 
Avaam la stejarul Mamvri»;59 «Am văzut pe Dumnezeu» - spune Iacob)60 

                         
57 Pr. prof. dr. DUMITRU POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
2005, p. 42. 
58 Sfântul Ioan Damaschinul detaliază problematica liberului arbitru, pornind de la înţelesul 
extern al conceptului, definit ca „cele ce stau în puterea noastră”. Problematizarea Sfântului 
Părinte lămureşte dimensiunea duhovnicească a acestei realităţi ontologice, întrucât 
întrebarea se pune „dacă este ceva în puterea noastră”?. În al doilea rând, sfântul arată „care 
sunt cele în puterea noastră şi asupra cărora avem stăpânire” şi nu în cele din urmă, care 
este „cauza pentru care Dumnezeu creându-ne, ne-a făcut liberi”. Lămurirea acestor trei 
puncte se face printr-o argumentaţie susţinută de exemple şi raţiuni practice. „Nu este cu 
cale să atribuim lui Dumnezeu acţiuni ruşinoase uneori şi nedrepte; nici necesităţi, căci ele 
nu sunt întotdeauna la fel; căci ei spun că cele ale soartei fac parte din cele necesare şi nu 
din cele posibile; nici naturii, căci operele naturii sunt vieţuitoarele şi vegetalele; nici 
norocului, căci acţiunile oamenilor nu sunt rare şi neaşteptate; nici întâmplării, căci ei susţin 
că cele produse de întâmplare aparţin celor neînsufleţite sau iraţionale. Rămâne deci ca 
însuşi omul, care acţionează şi lucrează, să fie principiul faptelor sale şi să aibă liberul 
arbitru. Mai mult, dacă omul cu niciun chip nu este principiul acţiunii sale, este zadarnic să 
aibă facultatea de a delibera. Căci la ce îi va folosi deliberarea, dacă nu este deloc stăpânul 
acţiunii sale? Orice deliberare se face în vederea acţiunii. În puterea noastră sunt acelea pe 
care suntem liberi să le facem şi nu le facem, adică toate acelea pe care le facem voluntar ... 
Omul însă, fiind raţional, conduce mai mult firea decât este condus de ea. Pentru aceea 
când doreşte, dacă ar voi, are puterea să-şi înfrâneze dorinţa sau să-i urmeze. Din pricina 
acestor consideraţii, cele iraţionale nu sunt nici lăudate, nici blamate; omul, însă, este lăudat şi 
blamat” (SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, Ed. IBMBOR, 1993, p. 102-104).  
59 Cf. Fac. 18, 1. 
60 Fac. 32, 32. 
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până la întruparea fizică a Fiului Său despre care dau mărturie apostolii, 
discipolii şi familia Sa în Noul Testament ...61 Această revelaţie multiformă, 
de la creaţie şi până la întrupare, care stă la originea cunoaşterii lui 
Dumnezeu, nu este nici eterogenă, nici distructivă pentru om. Religia 
creştină afirmă capacitatea omului, privilegiul său originar, de a se orienta 
spre Dumnezeu (capax Dei), de a percepe legea divină sau naturală şi a 
primi Revelaţia, prin litera Legii mozaice şi cea a Noului Testament. Fiind 
creat după chipul lui Dumnezeu (imago Dei), adică cu libertatea spirituală 
de a intra într-o relaţie de iubire cu Creatorul, omul, care nu există 
dimpreună cu Dumnezeu din veci, ci există ca fiinţă compusă, supusă 
schimbării, este totuşi destinat să primească viaţa veşnică”.62 
 
V. Legământul dumnezeiesc în gândirea Sfântului Iustin Martirul şi 
Filosoful 
În Dialogul său cu iudeul Tryfon, Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful 
conturează o nouă dimensiune raportului şi legăturii dintre Dumnezeu şi om. 
Raportându-şi permanent apologia la Persoana şi lucrarea Mântuitorului 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu Înomenit, Sfântul Părinte reuşeşte să răstoarne 
raţiunea preconcepută a Legii, articulând adevăratul sens al existenţei 
umane: apropierea de Hristos şi împărtăşirea permanentă din darurile Sale 
cele bogate.  Aşa se face că în discursul său, Sfântul Iustin reuşeşte să 
lămurească numeroase aspecte de ordin practic, indispensabile legământului 
iudaic, aşezându-le în antiteză cu logica vieţii creştine.63  

Interacţiunea dintre iudaism şi creştinism a atras după sine 
numeroase acuze din partea celor ce trăiau după Legea Mozaică. Astfel, 
pornind de la problematica nesocotirii prevederilor legaliste, iudeii imputau 
creştinilor o viaţă imorală. Acest lucru este dintru început demontat de 
Sfântul Iustin, care arată adevăratul sens al vieţuirii în Hristos. „Bărbaţi 
prieteni, nu cumva este şi alt motiv pentru care ne defăimaţi că nu trăim 
după Lege, nu ne circumcidem trupul la fel ca strămoşii voştri şi nu păstrăm 
sâmbăta ca voi? – se întreabă Sfântul Părinte – Sau şi viaţa şi moravurile 
noastre sunt defăimate de voi? Vreau să spun: nu cumva aţi crezut şi voi 
despre noi, cum că am mânca oameni şi că, după băutură, stingând luminile, 
ne tăvălim în amestecături neîngăduite? Sau ne condamnaţi numai pentru 
faptul că credem în învăţăturile noastre şi nu credem într-o învăţătură, după 
voi adevărată?”. El desfiinţează aceste acuze, invocând dimensiunea 
                         
61 In. 1, 14. 
62 Pr. prof. dr. IOAN BRIA, Comentariu la Catehismul Ortodox, p. 13-14. 
63 Primele argumentaţii sunt centrate pe cele mai importante prevederi ale Legii Vechi: 
Circumciziunea şi Ziua Sabatului. Urmând să ajungă de aici la o analiză completă asupra 
caracterului universal al mântuirii în Hristos. 



153 
 

universală a Legământului celui Nou. „Căci Legea cea de pe Horeb este 
acum o lege veche şi ea este numai a voastră, pe când cealaltă este, în 
genere a tuturor. Şi, o lege care se dă împotriva unei legi o desfiinţează pe 
cea dintâi, după cum şi un testament care se face mai târziu îl face de 
asemenea nelucrător pe cel dinaintea lui. Drept lege veşnică şi finală şi 
testament credincios, ne-a fost dat nouă Hristos, după care nu mai este nicio 
lege, niciun precept, nicio poruncă. Sau, poate că tu nu ai citit ceea ce spune 
Isaia? «Ascultaţi-Mă, ascultaţi-Mă poporul Meu, şi împăraţilor, luaţi aminte, 
că va veni o lege de la Mine şi judecata Mea va fi întru lumina neamurilor. 
Se apropie repede dreptatea Mea şi va veni mântuirea Mea, iar neamurile 
voi nădăjdui în braţul Meu» ...64 Deci dacă Dumnezeu a proclamat că va fi 
rânduită o nouă alianţă şi că aceasta va fi spre luminarea neamurilor, noi 
vedem şi suntem convinşi că, prin numele lui Iisus Hristos cel răstignit, 
însuşi oamenii vin la Dumnezeu de la idoli şi de la orice altă nedreptate şi 
rămân până la moarte în mărturie şi pietate”.65 

Legământul cel Nou, despre care aminteşte Sfântul Iustin, este plin 
de smerenie şi deşertat de slavă. De aceea, în virtutea aşteptării în care erau 
ancoraţi, iudeii nu pot înţelege corect Parusia Domnului. „Scripturile ne 
silesc să aşteptăm pe Cel slăvit şi mare - afirmă Tryfon - ce primeşte 
împărăţia cea veşnică de la «Cel învechit de zile», «ca Fiu al Omului». Dar 
acesta, al vostru, care este numit Hristos, a fost «necinstit şi fără de slavă», 
încât a căzut şi în ultimul blestem din Legea lui Dumnezeu, căci «a fost 
răstignit»”.66 Cu gândul la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice că 
„cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne 
mântuim, este puterea lui Dumnezeu”,67 Sfântul Iustin mărturiseşte 
dimensiunea indispensabilă a Întrupării. El arată astfel că fără această 
deşertare a Fiului lui Dumnezeu, noi nu am fi putut fi mântuiţi, amintind 
totodată de cuvintele proorocului Isaia, care spune: „chipul Său va fi neslăvit 
şi neamul Lui nepovestit”, „în locul morţii Lui, bogaţii vor fi daţi morţii” şi 
„cu rana Lui ne-am vindecat”.68 El duce mai departe această idee, 
prezentându-L pe Hristos în demnitatea Sa sacerdotală, purtând întru Sine o 
preoţie „mai înaltă decât cerurile”. Ea trece dincolo de litera legii, 
îmbrăţişând pe toţi cei care sunt „legaţi” prin credinţă.  

                         
64 Is. 51, 4-5. 
65 SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL, „Dialogul cu iudeul Tryfon”, Cap. X-XI, 
în Apologeţi de limbă greacă, traducere, introducere, indici şi note de Pr. prof. dr. Teodor 
Bodogae, Pr. prof. dr. Olimp Căciulă, Pr. prof. dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1997, p. 132, 134. 
66 Cap. XXXII, p. 163. 
67 I Cor. 1, 18. 
68 Is. 53, 2-3. 
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Este depăşită astfel circumciziunea Legii Vechi, întrucât mărturisirea 
se face de acum înainte în virtutea iubirii jertfelnice. În acest sens, Sfântul 
Părinte reuşeşte să dezrădăcineze convingerea iudeilor cu că „preoţia lui 
Melhisedec” l-ar viza pe proorocul Ezechia.69 În virtutea unei necesităţi 
soteriologice, Sfântul Iustin este de părere că preoţia lui Melhisedec trebuia 
să constituie în sine o prefigurare a lucrării înfăptuite de Veşnicul Arhiereu, 
„căci prin cuvintele: «Juratu-S-a Domnul şi nu se va căi»; «Tu eşti preot în 
veac, după rânduiala lui Melhisedec»,70 Dumnezeu L-a arătat cu jurământ 
arhiereu după rânduiala lui Melhisedec, din cauza necredinţei voastre; cu 
alte cuvinte – după cum s-a scris de Moisi că Melhisedec a fost preot al 
Celui Preaînalt şi acesta era preot al celor ce se găseau în necircumciziune, 
care i-a oferit lui zeciuiala –, tot asemenea Dumnezeu a arătat că preotul Lui 
cel veşnic, care a fost numit şi Domn de către Duhul Sfânt, este al celor din 
necircumciziune. Şi că pe cei din circumciziune, care vin la El, îi primeşte şi 
pe aceştia şi-i binecuvintează. Faptul că El avea să fie mai întâi un om umil, 
conchide Sfântul Părinte, şi apoi că Se va înălţa, este arătat de cele mai 
multe ori la sfârşitul Psalmului: «Din va bea apă în drum» şi totodată 
«pentru aceasta El va înălţa Capul»”.71 

Înnoirea Legii se face în chip desăvârşit, după Sfântul Iustin Martirul 
şi Filosoful, în contextul slăvirii Mântuitorului Hristos prin dumnezeiasca 
Sa Înviere şi Înălţare la Ceruri. Se evidenţiază astfel demnitatea 
Împărătească a Fiului lui Dumnezeu, Acesta singur fiind „împărat, preot, 
Dumnezeu, Domn, înger, om, conducător de cete, piatră şi prunc şi că, fiind 
mai întâi pătimitor, Se va ridica apoi la cer şi iarăşi va veni cu slavă, arătând 
că va avea o împărăţie veşnică, o dovedesc toate Scripturile”.72  

 
VI. De la sentimentul religios la norma scrisă 
Scopul venirii Mântuitorului Hristos în lume şi al întemeierii Bisericii Sale 
este mântuirea oamenilor şi ridicarea păcatului strămoşesc prin care neamul 
nostru a fost lipsit de bunătăţile cele veşnice. Pentru împlinirea dezideratului 
mesianic, Dumnezeu a rânduit două legi scrise sau testamente, menite să 
întărească şi să îndumnezeiască conştiinţa morală a poporului ales: Vechiul 
şi Noul Testament. Aşadar, prin legea Vechiului Testament putem înţelege 
totalitatea poruncilor şi a dispoziţiilor pe care Dumnezeu le dă în perioada 
veche poporului ales, mai întâi prin Avraam şi ceilalţi patriarhi, în chip 
                         
69 Cele spuse la Psalmul 109 nu fac nicidecum trimitere la regele Ezechia, fiind 
demonstrat faptul că acesta nu s-a împărtăşit practic de demnitatea arhierească (cf. Cap. 
XXXIII, p. 165, nota 342). 
70 Ps. 18, 8. 
71 Cap. XXXIII, p. 166. 
72 Cap. XXXIV, p. 167. 
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deosebit prin Moise, iar în cele din urmă prin cuvintele proorocilor. În tot 
acest parcurs se poate observa cu uşurinţă o evoluţie graduală, care 
culminează în Legământul Sacru de pe Muntele Sinai pe care Dumnezeu îl 
statorniceşte cu Moise în numele poporului iudeu. De aceea, de cele mai 
multe ori, Legea Vechiului Testament se confundată cu Legea lui Moise. 
Importanţa acestui legământ era dată de puterea lui de a-i statornici pe iudei 
în credinţa monoteistă, de cultivarea adevăratelor virtuţi şi mai ales de 
încărcătura sa mesianică, devenind astfel un adevărat „pedagog către 
Hristos”.73 Cu timpul, în jurul acestui nucleu au fost rânduite şi alte 
prevederi, Legea Mozaică devenind un adevărat cod civil al poporului ales. 

Din perspectiva cuprinsului însumat, prevederile Legii Mozaice sunt 
foarte diferite, fiind împărţite după cum urmează:  

1. legea morală – încorporează cele Zece Porunci ale Decalogului, 
care trebuie să pătrundă în sufletul evreului potrivit poruncii Dumnezeieşti: 
„Păziţi toate poruncile Mele şi toate rânduielile Mele, pe ele să le ţineţi, 
căci omul care le plineşte viu va fi întru ele”;74  

2. legea ceremonială - constituie cea mai mare parte a Legii Mozaice 
şi tratează pe larg probleme legate de cult. Această latură devenise cea mai 
riguroasă şi mai greu de împlinit. Sfântul Apostol Pavel, referindu-se la 
formalismul ei, aminteşte adesea despre „robia legii” care atrage după sine 
„conştiinţa păcatului”. Caracterul ei a fost unul temporar, până la venirea lui 
Hristos: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 
născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, 
ca să dobândim înfierea”.75  

3. legea civilă – este legată de organizarea socială şi de conducere, 
prin care se întărea autoritatea divină şi statutul teocratic al poporului ales. 
Această latură a legii mozaice cuprindea de asemenea dispoziţii legate de: 
anul sabatic şi jubiliar, robi, despăgubire etc.  

Din poruncile Legii Vechi au mai rămas valabile numai cele morale 
care au fost păstrate pe cele două table pe care Dumnezei i le-a încredinţat 
lui Moise pe Muntele Sinai. Acestea (Tablele Legii sau Decalogul) 
constituie primul testament scris, încheiat de Dumnezeu cu poporul Său prin 
Moise şi este cea mai completă lege morală existentă până la venirea lui 
Hristos. Valoarea sacramentală a acestor porunci rămâne universal valabilă 
şi este întărită şi desăvârşită de învăţătura Mântuitorului Hristos.  

După cuvintele Sfântului Apostol Pavel, Legea Veche este călăuză 
spre mântuire, primind completare şi desăvârşire prin întruparea Domnului: 

                         
73 Galateni 3, 24. 
74 Levitic 18, 5. 
75 Galateni 4, 4-5. 
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„Să nu socotiţi că am venit să stric Legea. N-am venit să stric ci am venit să 
plinesc”.76 Din aceste cuvinte putem deduce superioritatea Noului 
Testament faţă de Legea Veche, lucru arătat şi de Fericitul Augustin care 
spune: „Noul Testament se ascunde în Vechi, Vechiul Testament se deschide 
în cel nou”.77 Despre această minunată plinire a făgăduinţei pe care 
Dumnezeu o făcuse protopărinţilor în Rai, Sfântul Grigore de Nazianz 
afirmă: „Încă o dată întunericul se risipeşte, încă o dată lumina se 
înfiinţează. Încă o dată Egiptul se pedepseşte cu întuneric şi încă o dată 
Israelul este călăuzit prin stâlp de lumină! Poporul care şedea în 
întunericul necunoştinţei, să vadă lumina cea mare a cunoştinţei! Ce a fost 
vechi a trecut; iată, toate sunt noi! Litera dă îndărăt, spiritul biruieşte! 
Umbrele trec grăbite, adevărul păşeşte în lume ... Se răstoarnă legi ale firii. 
Trebuie să se împlinească lumea de sus. Hristos ne porunceşte, să nu ne 
împotrivim! «Voi neamurile toate plesniţi din palme că prunc s-a născut 
nouă Fiul şi ni s-a dat nouă, a cărui stăpânire stă pe umărul lui, căci se 
ridică o dată cu crucea şi numele lui este chemat înger al Sfatului celui 
Mare», adică al Tatălui”.78  

Dacă până la dumnezeiasca Întrupare neamul omenesc era închingiuit 
de întunericul şi umbra morţii, prin venirea Mântuitorului Hristos în lume 
zgura păcatului şi norii patimilor s-au risipit. El a făcut ca Legea Veche să 
primească pecetluire prin puterea harului şi prin iubire, după cum Însuşi ne 
arată în Predica de pe Munte: „De nu va prisosi dreptatea voastră mai mult 
decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. Aţi 
auzit că s-a zis celor de demult: „să nu ucizi”, iar cine va ucide, vrednic va 
fi de osândă. Eu însă vă spun: că oricine se mânie pe fratele său, vrednic va 
fi de osândă şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de 
judecata sinedriului, iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena 
focului... Aţi auzit că s-a zis să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe 
vrăjmaşul tău, iar Eu vă zic vouă: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi 
pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce 
vă vatămă şi vă prigonesc. Ca să fiţi fii Tatălui vostru Celui din ceruri, că 
El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie 
peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”.79 

Spre deosebire de Legea Vechiului Testament, care a avut o 

                         
76 Matei 5, 7. 
77 „Novum Testamentul in Vetre latet, Vetus Testamentul in Novum patet” (Quaestiones in 
Heptateuchum 2, 73). 
78 SFÂNTUL GRIGORIE DE NAZIANZ, Taina m-a uns (cuvântări), traducere din limba 
greacă, note introductive şi comentarii Pr. dr. Gheorghe Tilea, Ed. Herald, Bucureşti, 2004, 
p. 34. 
79 Capitolul 5 din Evanghelia de la Matei. 
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aplicabilitate temporar şi spaţial limitată, învăţătura Noului Testament este 
valabilă pentru toate timpurile şi toate locurile. „Căci toţi sunteţi fii ai lui 
Dumnezeu pin credinţa în Hristos Iisus, spune Sfântul Apostol Pavel. Căci, 
câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, 
nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este nici parte bărbătească 
nici parte femeiască, pentru că voi sunteţi una în Hristos Iisus”.80  
 
VII. Necesitatea şi valoarea normei în context religios 
Din cele arătate mai sus, înţelegem fericita conjugare a sentimentului 
religios, ca dat ontologic prin care se dezvoltă şi creşte sufletul omenesc, cu 
realitatea personală a Adevărului revelat, Fiul lui Dumnezeu Înomenit, 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Atras permanent spre această chemare, 
sufletul omenesc parcurge treaptă cu treaptă scara dumnezeiescului 
legământ, desăvârşindu-se în certitudinea şi siguranţa Revelaţiei naturale şi 
supranaturale în care este educat. Cu alte cuvinte, sufletul omenesc 
dobândeşte dintru început posibilitatea unei autodescoperiri. Acest lucru 
este posibil prin predispoziţia religioasă care a fost sădită într-însul, prin 
care este chemat să stea deasupra oricărui principiu şi normă, şi să se 
regăsească în comuniunea veşnică cu Ziditorul său. În felul acesta, ca 
„entitate raţională, creată, vie, care dă putere de viaţă şi de percepere 
corpului organic şi sensibil, atât timp cât acesta viază”,81 sufletul omenesc 
este prin definiţie raţional. În virtutea acestui fapt, omul, în integralitatea 
fiinţei sale, ca „chip al Părintelui Ceresc”, rezonează la cele mai intime 
chemări şi se face în stare de cele mai alese sentimente, inclusiv de 
sentimentul religios. În virtutea acestui fapt, Sfântul Nemesiu de Emessa 
spune că el „este domn peste toate, stăpâneşte peste toate, se bucură de 
toate, vorbeşte cu îngerii şi cu Dumnezeu, porunceşte creaturii, ordonă 
demonilor, cercetează natura lucrurilor, se osteneşte pentru Dumnezeu, este 
sălaş şi templu al lui Dumnezeu. Toate acestea el le obţine prin virtute şi 
evlavie”.82 

Iată de ce, suma valorilor actuale, pe plan cultural, educativ, social, 
legislativ etc., este îndatorată din punct de vedere istoric şi nu numai 
Adevărului Revelat al religiei creştine. Dincolo de pseudo-independenţa la 
care se raportează, societatea modernă în aşa-zisa ei dimensiune laică 
păstrează şi valorifică şi astăzi multe din ideile şi principiile Sfintei Biserici. 
Acestea, „au intrat în domeniul raţiunii şi al moralei întregii omeniri 

                         
80 Galateni 3, 26-28. 
81 Cf. SF. GRIGORIE DE NYSSA, apud Pr. prof. IOAN G. COMAN, Probleme de 
filosofie şi literatură patristică, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1995, p. 40. 
82 NEMESIU DE EMESSA, Despre natura omului, I. Migne, PG XI, col. 532 C-533 AB. 
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civilizate, creând şi dând tot ce este mai bun în civilizaţie, şi pe care ea în 
naivitate şi-o atribuie sieşi – ştiinţei sale, politicii etc. Educată în 
principiile şi în spiritul creştinismului, raţiunea omenească păstrează în 
sine urmele neşterse  ale acestei educaţii, chiar şi atunci când se ridică 
contra creştinismului prin filosofie, prin ştiinţă şi viaţă”.83 Valoarea 
sentimentului şi raţiunii, cizelat în aşa-zisele năzuinţe metafizice şi 
deziderate teoretico-practice, îşi desăvârşesc adevărata menire numai în 
contextul hristologic al vieţii. De aici înţelegem că valorile realităţii 
imanente, fie ele filosofice, culturale, ştiinţifice sau morale, „implică cu 
necesitate postularea unei noi valori care să le supraordoneze, fără ca să le 
desfiinţeze şi aceasta e valoarea religioasă, valoarea sfinţeniei, cerută şi de 
religie şi de filosofie. De religie prin noţiunea de Dumnezeu sau valoarea 
sanctităţii, de filosofie prin noţiunea de absolut sau valoarea eternităţii”.84 În 
comuniunea eclesială, întreaga pleiadă a valorilor religioase se postulează pe 
antinomia lege-normă; necesitate-idealitate, în virtutea „unei realităţi 
superioare, prin trăirea lor (a normelor religioase) în cadrul unei alte lumi, 
străine de orice relativism, prin încadrarea acestor norme într-o lume 
absolută, de o altă realitate decât cea fizică, care e lumea sfinţeniei, valoarea 
religioasă în care în ultimă instanţă este Împărăţia lui Dumnezeu”.85 
 

                         
83 Omenirea a împrumutat din creştinism numeroase idei şi concepte, majoritatea valabile şi 
astăzi: ideea de demnitate umană, conceptele de fraternitate şi egalitate universală, 
libertatea conştiinţei, dragostea şi spiritul fratern, armonia vieţii de familie, educaţia 
religioasă etc. „Ce ar mai fi oare cultura de astăzi, se întreabă apologetul rus P. Svetlov, 
condusă de raţiune dacă până la ea n-ar fi ajuns razele slabe ale luminii? Şi raţiunea clasică 
oarecând credea, că este independentă de orice lumină cerească, însă de fapt ea nu lumina 
cu de la sine putere, ci cu lumina luată de la Izvorul Luminii. Cuvântul-Logos, care după 
învăţătura Evangheliei este Lumina în întunericul păgânismului, n-a fost cuprins de acest 
întuneric, din care cauză noi vedem în timpurile antice oameni asemenea lui Platon, Socrat, 
Seneca şi alţii (In. 1, 5). Şi Părinţii Bisericii prin învăţătura lor despre Logos, atribuie tot ce 
e mai bun în lumea antică acestui Logos” (Protoiereu P. SVETLOV, Învăţătura creştină în 
expunere apologetică, traducere de Pr. prof. Serghie Bejan şi Pr. prof. Constantin Tomescu, 
tomul I, Tipografia „Tiparul Moldovenesc”, Chişinău, 1935, p. 37). 
84 Cf. IOAN GH. SAVIN, Curs de Apologetică, vol. I, Partea introductivă, Tipografia 
„Fântâna Darurilor”, Bucureşti, 1935, p. 84-85. Tot în acest sens, marele nostru apologet 
aminteşte poziţia filosofului german H. Münsterberg în legătură cu raportul religie-ştiinţă: 
„Religia clădeşte un supra-etaj pe care suprapune lumii experienţei, ştiinţa un subsol pe 
care îl subşterne lumii experienţei. Şi una şi alta însă depăşesc domeniul experienţei 
intrând în acel al realităţii metafizice” (IBIDEM, p. 85). 
85 IBIDEM. 
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Abstract: The Apologetic Potentation of Religious Feeling in The 
Perspective of the Knowledge of God  
The religious feeling represents the first step in the process of knowing God. 
In our study we have tried to analyze apologetically the human 
predisposition to the divine reality. Our main interest was to demonstrate the 
necessities of the religious human being in their process of self- discovery. 
In this regard, the feeling of religious belonging is very important. 
Therefore, the moral law is the starting point in the divine knowledge of the 
human consciousness. In the process of revelation God gives the Old 
Testament to the Jewish people. Furthermore, when the Logos has come in 
the world the divine knowledge started to be more straightforward and the 
religious feeling acquired a Christological dimension. Finally, the religious 
feeling demonstrates a beautiful process of an ontological discovery in 
Christ of all human race. In conclusion, our study is an apologetic debate 
about how to reestablish the conceptual harmony between theology, 
philosophy, culture and science in the process of knowing God. 
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Introduction 
L’Évangile du Salut au peuple de Christ a été entravé par la sagesse des 
Juifs et des Grecs.2  Si le mot d’Ecriture était encore pour les autres c’était 
une occasion de prononcer comme occasion du Salut pour certaines 
damnations. L’apparition des différentes méthodes de recherche biblique 
tout au long de l’histoire a été causée sur les facteurs externes de l’Église: la 
langue parlée par les croyants, la culture, la science, la philosophie et les 
civilisations non-chrétiennes. Avec l’évolution indépendante de ces facteurs 
a été créée une nouvelle barrière de communication entre la Sainte Ecriture 
et ses lecteurs. Ici intervient l’herméneutique. Son rôle est précis, celui de 
rendre possible le dialogue du Christ avec les croyants dans l’Eglise par le 
biais de la formulation des principes herméneutiques adaptés au besoin de 
l’homme moderne et à sa puissance de compréhension vers la vérité 
prêchée, écoutée, écrite, vécue et commentée.  

Une fois le temps passé cela ne signifie un vieillissement du Mot 
Saint, mais une nécessité de l’homme moderne de comprendre ce 
renouvellement auquel il est appelé à rejoindre la bonne explication des 
Saintes Écritures. Mais expliquer les Saintes Écritures s’impose dans 
l’Église, tout comme les Saints Pères qu’ils avaient recommandé. Toute 
explication du Mot à l’extérieur de l’Église dirigera les fidèles pas au Christ, 

                         
1 Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova. 
2 Saint Paul écrit aux romans que la couple de ne pas connaitre Dieu est grande, pour les 
Juifs tout comme pour les païens. Les premiers ont déconsidère la foi en attendant 
« justification » par « les faits de la Loi », et les autres parce qu`ils ont changé la gloire de 
Dieu avec le mensonge, en s`égarant dans leurs pensées et leur cœur (Rm. 1-2). 
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tout comme postule l’esprit humain, mais hors de la communion avec 
l’Église.3 

La réforme protestante (1517) a relancé la lecture et l’explication des 
Saintes Écritures, en apportant avec elle sa traduction dans les langues 
nationales mais aussi riches des commentaires très appréciés par les 
croyants et pas seulement. En brisant le lien avec la tradition exégétique 
précédente, les principes de réformateurs protestants laissent enfouir la 
Parole de l’Écriture, au premier siècle chrétien et tentent de ramasser 
seulement les résultats de la Bible, inexistantes dans l’Eglise.  

Comme l’Écriture n’existait pas jusqu’alors ou la foi chrétienne ne 
commençait pas à être vécue qu’au moment de la traduction de la Bible par 
Luther,4 les commentaires les plus importants et les principes 
d’herméneutique qu’ils ont produite ont été ignorés totalement et même 
condamnés. 

 
Les deux environnements d’interprétation de la Bible 
Les deux principaux environnements dans l’interprétation des Saintes 
Écritures sont à  l’intérieur dans l’Église et au-delà. L’Écoute du message de 
l’Évangile était à l’origine dans l’Église parce que Christ a parlé au «petit 
troupeau», au groupe d’apôtres et de disciples qui deviendront, à la 
Pentecôte, le noyau de l’Église.5 Cependant, l’endroit où l’Evangile fut joué 
pour la première fois on constate que c’était encore le monde imparfait. 
Même si pour les disciples du Seigneur l’enseignement est sauveur, il y a 
des gens qui ont entendu le même message, mais ils l’ont interprété 
conformément à leur culture, aux les intérêts du moment ou tout simplement 
avec malveillance ou hostilité. Les pharisiens, les scribes, les chefs des 
prêtres et la grande majorité de Juifs ont entendu le mot et ont vu le miracle, 
mais par eux la prophétie d’Isaïe est accomplies prophétie qui dit «vous 

                         
3  «Extra Ecclesiam nemo salvatur» ORIGENE, In librum Jesus Nave, III, 5, Migne, 
Patrologia Graeca, vol. 12, col. 842; «Extra Ecclesia nulla salus», SAINT CYPRIEN DE 
CARTHAGE, Epistole, 73,21. 
4 Martin Luther a traduit en 1522 et a publié à Wittenberg le Nouveau Testament. A 1532 il 
publiera une version complète de la Sainte Ecriture en allemand, réalisée selon le texte 
hébraïque de la Bible de Brescia (1454)  confronte à Vulgate et Septante. 
5 Le début vu de l’Eglise à la Pentecôte contient en même temps la fonction sacerdotale, 
prophétique et royale de Jésus-Christ. Dans la fonction prophétique ou d’enseignement on 
ne trouve pas seulement le mot révèle mais aussi son explication dont les croyants ont 
besoin. «Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure 
du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les derniers jours, dit Dieu, 
je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 
gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes» (Ac. 2,15-17). 
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entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point; vous verrez de vos 
yeux, et vous ne verrez point» (Mt. 13,14; Es. 6,9). 

Cette interprétation erronée des mots du Sauveur a joué aussi un rôle 
constructif, les auditeurs fidèles du Seigneur ont reçu l’explication correcte 
du Seigneur pour certains mots (parable du Semeur Mt. 13,19-23) ou mal 
compris (le commandement de se laver les mains-Mt. 15,1-6 ; Mc. 7,1-5) par 
ceux qui avaient tenté  à expliquer humainement les paroles divines. 

La compréhension erronée de Kérygme a déterminé l’écriture et 
l’explication des nombreux passages bibliques, dogmatiques, apologétiques 
ou morales. Saint-Jean le Théologien et les autres auteurs saints ont essayé 
du expliquer les vérités de la foi et leur approfondissement, jailli de la 
nécessité de savoir la vérité et en même temps clarifier les erreurs des Juifs 
et les païens. 

Les hérétiques utilisent ici, les méthodes, les principes et les 
techniques à l’Oratoire de païens et pour soutenir leurs thèses,6 et pour lutter 
contre eux, les Saints-Apôtres, et plus tard, les Saints  Parents, utilisent les 
mêmes méthodes. 

Toute recherche historique du développement de l’herméneutique 
révèle ce «cercle herméneutique» dans lequel figurait la  Bible: le lecture et 
l’écoute de la Saint Ecriture la formulation erronée de l’enseignement 
comme suite d’une recherche méthodique empruntée aux sciences de 
l’époque contemporaine (en dehors de l’Église)-l’Église repose sur des 
principes scientifiques des hérétiques pour lutter contre le mauvais 
enseignement-contre le mauvais enseignement l’Église formule une 
confession de foi, jusqu’alors vécu, sans être mise en théorie. 

A travers l’histoire le texte sacré, ou plus précisément, 
l’interprétation de ce texte de son début jusqu’au lecteur a toujours deux 
composantes distinctes: une partie de la révélation Divine et une partie 
humaine conformément aux moyens de compréhension où le mot est 
souverain selon le spécifique à chaque époque. 

Par la voix de la prédication de Saint Grégoire de Nazianze à 
Constantinople sur la Naissance de Christ7 s’est imposée l’idée que ce mot 
humain impersonnel, mais la Personne du Jésus Christ-la Parole cherche 
humble lieu à Bethléem de chaque époque pour naître pour changer le 
chagrin en joie et les pécheurs en saints. 

                         
6 Pendant les Synodes Œcuméniques ces enseignements erronés soit étaient imposés par le 
pouvoir de l’Empereur, soit étaient présentes d’une manière plus attractive pour l’homme 
attire vers les chansons, les jeux et les fêtes humaines. 
7 ST. GREGORIUS THEOLOGUS, Monitum in orationem, XXXVIII, Migne, Patrologia 
Graeca XXXVI, col. 312. 
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Plusieurs fois la Parole n’est pas reçue avec douceur et ainsi la 
pensée humaine veut s’élever  au-dessus de l’essence du message 
évangélique. Donc, tout grand qu’il soit le besoin humain pour la vérité, 
pour le sens des Saintes Écritures sans humilité provoquera une hérésie, une 
scission de l’Église et de Dieu. 

Le sage conseil de Gamaliel au Sanhédrin mis face à face les deux 
façons de comprendre le message biblique : celui de Dieu et celui du peuple. 
«Ne vous occupez plus de ces hommes-là et laissez-les: si en effet cette 
entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle s’effondrera; mais si elle 
vient de Dieu, vous ne sauriez l’abattre. Ne courez pas le risque d’avoir lutté 
contre Dieu même» (Ac.5, 38-39). 

Toute compilation humaine sur l’enseignement divine est passagère. 
La recherche de la perspective historique d’un texte, devra différencier 
nettement les deux types d’enseignements nets pour ne pas éclipser le 
message prêché par les apôtres (comme c’est le cas d’Ac. 5, 29-32, qui a 
conduit à l’arrêt du Sanhédrin) avec des sens humains.8 

Ces éléments humains de l’Ecriture et leur interprétation montrent 
clairement le besoin d’une lecture renouvelée de la parole de Dieu dans 
toutes les générations de la vie de l’église. En fait le Saint Esprit «illumine 
toutes les générations chrétiennes par le langage et les circonstances de 
l’époque à diriger  les croyants vers toute la vérité».9 

 
Une nouvelle approche herméneutique  
Vers l’année 2000, la peur eschatologique, cultivée dans les milieux 
protestants, a incité un intérêt accru pour l’étude des Saintes Écritures ainsi 
que pour celui du christianisme le primaire dans le contexte de l’entière 
histoire chrétienne. Dans les milieux exégétiques la Bible a été analysée, 
critiquée et divisée en fragments authentiques et inauthentiques, inspirés et 
mal inspirés. Contrairement à Luther, qui après avoir considéré l’épître de 
Saint James «Épître de paille» et il ne lui a aucune importance,10 tous les 
théologiens d’aujourd’hui sont intéressés aussi de la manière dans laquelle 
les fragments nommés «inauthentiques» sont entrés dans l’Ecriture, le 

                         
8 L’exégète chrétien se trouve aussi, à présent, dans la situation de Gamaliel. Il ne peut pas 
dire d’avantage que les Apôtres disent dans la Sainte Ecriture mais il peut ouvrir la voie de 
la Parole vers les oreilles et le cœur de son auditeur et tout aussi fermer cette voie (la 
méthode vient de gr. Metha et Hodos). 
9  JOHN BRECK, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii, trad. Ioana Tămâian, Ed. Patmos, 
Cluj-Napoca, 2003, p. 61. 
10 DANIEL MARGUERAT, Introduction au Nouveau Testament: son histoire, son 
écriture, sa théologie, Genève: Labor et Fides, 2004, p. 407. 
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contexte historique, les responsables et tous les autres détails concernant ce 
sujet. 

Les théologiens éminents de diverses confessions chrétiennes ont 
compris la puissance d’union chrétienne de la parole de la Bible et ils ont 
fait front commun dans sa recherche méthodique et systématique. Ainsi, il y 
a des cercles de chercheurs appartenant aux diverses confessions qui se sont 
rassemblés sous une interprétation commune et qui publique aux éditeurs 
«catholiques» ou interconfessionnels des commentaires presque complets 
des livres des deux Testaments. 

L’érudit suisse Ulrich Luz est responsable pour avoir imposé une 
nouvelle méthode de recherche et d’interprétation de la Bible: 
Wirkungsgeschichte, avec la publication du premier volume de son 
commentaire sur l’Évangile de Matthieu Das Evangelium nach Matthäus, 
l’EKK (Evangelisch Katholischer Kommentar zum Neun Testamnet) en 
1997. Son travail et celui de Dale C. Allison, Jr. fait le Wirkungsgeschichte 
ou «l’histoire d’effets» à être reçu comme partie intégrante de toute 
recherche biblique moderne.11 

  
Définir le terme de Wirkungsgeschichte  
Wirkungsgeschichte pourrait être défini comme «technique d’analyse de 
l’histoire  des influences et des effets d’un texte»12 dans la vie des croyants, 
dans l’exégèse, dogmatique, liturgique, etc.13 Wirkungsgeschichte peut 
apporter des explications importantes sur l’origine du texte biblique parce 
qu’il «nous rappelle que n’importe quel texte a une histoire, une histoire qui 
commence une fois qu’il quitte les mains de l’auteur qui l’avait créé»14 et 
continue à travers toutes les époques de l’histoire jusqu’à nos jours. 

Interprétation se manifeste par perception d’un lieu qui est difficile à 
repérer à l’une première intention de l’original. L’étude de l’histoire de la 
perception peut nous sensibiliser en ce qui concerne la provenance des 
certains aspects interprétatifs qui prouvent notre compréhension sur un 
texte.15    

                         
11 BOGDAN G. BUCUR, «Hierarchy, Prophecy, and the Angelomorphic Spirit: A 
Contribution to the Study of the Book of Revelation’s Wirkungsgeschichte», Journal of 
Biblical Literature, nr. 127/2008, p. 173. 
12  MARK GOODACRE, «Drawing from the Treasure Both New and Old: Current Trends, 
in New Testament Studies» in Scripture Bulletin, nr. 27/2 (July 1997), p. 70. 
13 ULRICH LUZ, Das Evangelium nach Mathäus, EKK, Benziger-Neukirchener, 
Zürich/Düsseldorf/Neukirchen/ Vluyn, 1997-2000, p. 107. 
14 MARK GOODACRE, op. cit., p 70. 
15 MARTIN ROSE, Une herméneutique de l'Ancien Testament, Comprendre - se 
comprendre - faire comprendre, Genève: Labor et Fides, 2003, p. 17. 
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Le terme Wirkungsgeschichte a été utilisé pour la première fois dans 
un cercle de  critique littéraire comme une discipline auxiliaire qui se 
renseignait sur les perceptions d’une œuvre et son influence au fil du temps 
dans différents milieux sociaux ou culturels.16 Cette notion de «l’ouvrage de 
l’histoire» représente la nouveauté de l’œuvre philosophique-herméneutique  
du philosophe luthérienne-Hans George Gadamer, Truth and Method 
(Vérité et méthode).17 Il redéfinit ce concept en montrant la nécessité de 
précompréhension et le rapport naturel de l’exégète aux précompréhensions 
à travers l’histoire en rapport au le texte donné.18 

Même s’il a le mérite de formuler ce concept herméneutique, il ne 
l’assimile à aucune méthode herméneutique, traité dans le sens classique du 
terme, ni d’aucun principe, mais il veut reformuler toute approche globale 
de l’herméneutique,19 avec la remise en cause des traditions. Il a réussi à 
démontrer que la preuve d’une certitude reste une expérience herméneutique 
sous la forme d’une reprise interrogative sur l’ontologie de la 
compréhension.20 La vision négative d’une histoire qui nous condamne à 
l’oubli est remplacée par une perspective plus plausible de traditions qui 
garde la vérité.21 

A cause du fait que Wirkungsgeschichte est une construction 
linguistique très complète, difficile à traduire en quelques mots, il apparait 
non traduit dans les commentaires de la Bible du XXème siècle. Ceux qui ont 
expliqué le terme ont utilisé les traductions suivantes: «histoire de 
l’efficacité»,  «l’exposition de la compréhension des effets de l’histoire» ou 
«la compréhension de l’efficacité historique», «compréhension insérée dans 
une évolution historique», «la compréhension mise au service de l’histoire», 

                         
16  K.-R. MANDELKOW, «Probleme der Wirkungsgeschichte», Jarbuch für internationale 
Germanistik, nr. 2/1970, p. 71. 
17 H. G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960. 
18 N. RÂMBU, Prelegeri de hermeneutică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998, 
p. 176. 
19 Gadamer a souvent  critique la tendance de XIXème siècle chrétiens qui l’avaient précède 
d’avoir transformé la herméneutique dans une méthode, en manquant ainsi l’interprète de la 
liberté de l’expérience historique gardée dans la tradition. FRANK R. ANKERSMIT, Sublime 
historical experience, Stanford, California, Stanford University Press, 2005, p. 220. 
20 Le terme de «compréhension» fait partie d’une véritable ensemble de termes que 
philosophe allemand utilise pour consolider sa nouvelle approche sur les textes anciens. 
21 JEAN GRONDIN, L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, Paris, Vrin, 
1993, p. 213. 
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« l’efficacité et l’influence», «l’histoire de la réception»,22 et «travail 
d’histoire».23 

Les arguments présentés pour cette dernière variante de traduction 
sollicitent en plus le pouvoir de travail de l’histoire, en le comparant avec un 
artisan.24 Toutefois, «l’influence de l’underground» produite par des 
interprètes classiques de l’antiquité grecque ou de la Bible25 est gardée dans 
l’histoire comme application du texte, comme effet ou beaucoup plus global, 
comme «un travail en histoire».26 

«Utiliser et influencer» définit le champ d’étude à tout ce qui suit 
après avoir composé un texte. Cela clarifie que la Bible a influencé la 
pensée et l’action et a été utilisée pour justifier27  les thèses, les actions et 
même les mots établis à l’avance avec un autre but que de découvrir la 
vérité ou le salut. 

L’histoire de réception  fait référence à chaque chose où le texte a 
été reçu mais également ceux qui l’ont utilisé ou en ont abusé.  L’histoire de 
ces événements devient elle-même une description systématique de la 
signification du texte. À cette cause l’histoire n’est seulement une 
compilation des faits mais aussi leur interprétation.28 

Wirken d’histoire est pour l’œuvre comme l’inscription d’une trace 
qui nous met en relation avec le passé que nous gardons et avec lequel il est 
impossible qu’on espère une médiation absolue (tel que Hegel a voulu).29 Il 
s’agissait de sa découverte de la signification de Wirken et de la vérité qui 
est un état métaphysique de la présence.30 

  
Notions complémentaires au terme gadamerienne  
Même si Wirkungsgeschichte est le concept qui nous intéresse en 
particulier, comme étant particulièrement important dans l’optique du 
message apostolique inclus dans le Nouveau Testament, il ne peut pas 
cristalliser qu’avec d’autres termes, proposés par H.-G. Gadamer. Il fait 
remarquer que nous avons à faire à «un transfère du devenir sur 

                         
22 RACHEL NICHOLLS, Is Wirkungsgeschichte (or Reception History) a kind of 
intellectual Parkour (or Freerunning)? A Paper given to the Use and Influence of the New 
Testament Seminar Group at the British Conference, September 2005, New Testament, p. 4. 
23 JEAN GRONDIN, op. cit., p. 214. 
24 IBIDEM, p. 215. 
25 IBIDEM, p. 215. 
26 IBIDEM, p. 215. 
27 RACHEL NICHOLLS, op. cit., p. 4. 
28 IBIDEM, p. 4. 
29 JEAN GRONDIN, op. cit., p. 216. 
30 IBIDEM, p. 216. 
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l’existence»31 ainsi donc l’existence est le résultat d’un processus de devenir 
(pas d’évolution) et l’existence d’une chose ou d’une idée doit être 
considérée que dans le processus continu de la formation et de devenir.32 

Bildung ou devenir propre à un exégète est un premier terme utilisé 
dans la construction du terme herméneutique et philosophique qui nous 
intéressé. Chaque vie privée qui s’élevé de son être spirituel trouve dans la 
langue, les habitudes, les institutions d’un peuple, qu’on besoin d’acquérir.33 
Son souci à l’esprit est assimilé à l’écriture avec les besoins existentiels 
comme la nourriture et les vêtements (Mt. 6, 25-30). D’ailleurs ce devenir 
existentiel se réalise dans l’église par la communion eucharistique, l’essence 
de l’existence humaine (le pain et le vin) compris l’idée de communion avec 
Christ et avec le voisin.34  

La conscience historique et esthétique ne constitue pas un fond de 
dotation naturel, mais elle fait partie d’une existence de l’interprète qui a 
une certaine réceptivité pour l’œuvre ou pour le passé. 

La compréhension d’un texte d’une perspective quelconque pas être 
la tâche fondamentale de cette approche herméneutique. L’exégète doit  
clarifier35 d’avant la structure du texte mais l’historicité de la 
compréhension aussi.36 Grace à un langage particulier le phénomène 
herméneutique se présente du rapport universel entre la pensée et 
l’expression. Par écrit la langue se détache de l’orateur ce qui ne se passe  
pas dans le discours. L’écriture transcende les aspects finis et éphémères de 
toute demeure. C’est pourquoi que l’Eglise a appelé dès le début le livre qui 
comprend une partie importante de la révélation «Saintes écritures» et un les 
croyants le vénèrent comme Christ lui-même. 
                         
31 HANS-GEORG GADAMER, Adevăr şi metodă, traducere de Gabriel Cercel, Larisa 
Dumitru, Gabriel Kohn şi Călin Petcana, Ed. Teora, Bucureşti, 2001, p. 20. 
32 Hegel été celui qui a élaboré dans le modelé le plus stricte le terme «Bildung» 
(formation). Il a observé que la philosophie «à la condition de son existence et formation». 
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, KARL ROSENKRANZ HEGEL, 
Philosophichte Propädeutik, Berlin, 1840, p. 41-45; HANS-GEORG GADAMER, Adevăr 
şi metodă, p. 21. 
33 HANS-GEORG GADAMER, Adevăr şi metodă, p. 23. 
34 NICOLAE CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, traduction dans le grecque 
par Ene Branişte, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, 1989, p. 6-7. 
35 Celui qui veut comprendra un texte effectue toujours un travail projectif. Il projette un 
sens de l’entier du moment qu’il trouve un premier sens dans le texte. Il le découvre 
seulement parce que le texte est lu en fonction de certaines attendus en ce qui concerne un 
sens détermine. HANS-GEORG GADAMER, Adevăr şi metodă, p. 205. 
36 «La pierre angulaire est formée du phénomène de la compréhension et de l’interprétation 
correcte des textes». ALEXANDRU BOBOC, Adevăr şi conştiinţă istorică. Confruntări 
contemporane între hermeneutică şi dialectică în metodologia ştiinţelor umane, Bucureşti, 
Ed. Politică, 1988, p. 145. 
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N’importe quel texte biblique et pas seulement, est soumis 
l’interprétation en particulier à cause de la structure discursive de la pensée 
humaine. Les conditions de finitude et de contingence de l’interprète rend 
que l’interprétation a un caractère temporel, en situant son interprétation 
dans les limites de l’espace et de son temps, mais aussi sous aspect 
social, en étroite dépendance avec ses contemporains. Toute tentative 
ferait «Scripures Solla» ou «Scriptura Scripturae interpres» dans l’esprit du 
lecteur il y a une liaison de pensée et d’expression avec ceux qui ont reçu le 
texte d’en commençant par l’auteur lui-même.37 

L’espace entre le texte et le lecteur n’est pas vide, parce qu’il est 
détenu par les effets que le texte a exercé entre les deux temps et a conservé 
dans la tradition.38 La Tradition ou la mémoire vivante de l’humanité, a une 
partie que nous vénérons particulièrement comme tradition sacrée, qui, étant 
l’une des sources de la révélation surnaturelle est en même temps 
inébranlable dans son fonds doctrinal et dynamique étant comprise par 
chaque nouvelle génération. À cette cause l’histoire et la tradition sont 
inhérentes à toute interprétation qui prétend être une partie de la vérité. Un 
texte qui n’a aucun effet sur la culture n’est pas ouvrage mais un simple 
objet soumis à  l’ordre naturel des choses. 

La tâche de l’herméneutique ne consiste pas à la détente du rapport 
entre le passé influencé par le texte étudié et présent par une assimilation 
naïve mais d’éveiller la conscience du déroulement de l’histoire, en 
impliquant ainsi la projection d’un horizon historique, différant de celui qui 
est présent.39 Wirkungsgeschichte est en fait une fusion de l’écriture de 
l’histoire et l’historiographie.40 Celui qui réussit à découvrir le passé et en 
écrire en même temps comme d’une expérience personnelle a réussi à 
s’intégrer aux temps.41 

                         
37 D’ailleurs, l’essai de soulever la Sainte Ecriture au-dessus de l’Eglise par ces principes 
échoue a raison de singulariser toujours les opinions critiques, sans au moins commencer le 
trajet vers le salut du croyant. 
38 JAMES D. G. DUNN, Christianity in the making, vol. 1, Grnad Rapids, Michigen, 2003, 
p. 122. 
39 Pour Habermas, l’histoire de l’efficacité d’un texte est nommée la chaine des 
interprétations passées ou la compréhension préalable de l’interprète est réalisée par son 
objet. PIERRE GUIBENTIF, «Et Habermas ? Le droit dans l’œuvre de Jürgen Habermas. 
Elements d’orientation», in Droit et Science, nr. 11/12/1989, p.168-169. 
40 FRANK R. ANKERSMIT, «The origins of postmodernist historiography», in Poznań 
Studies in the Philosophy of the Sciencesand the Humanities, Amsterdam u. a. Rodopi, 
nr. 41/1994, p. 105. 
41 IBIDEM,  p. 97. 



169 
 

On change aussi l’horizon de l’interprète42 plus précisément, il 
s’étend vers la vérité.43 Il y a deux horizons44 importants pour 
herméneutique: l’horizon présent, dans lequel nous sommes nés et vivons, et 
l’horizon de la compréhension, qui agrandit ou non la dépend de la culture 
et de notre disponibilités de connaître. L’horizon du temps présent bénéficie 
d’une transformation continue par la réévaluation du passe.45  

L’interprète doit reconnaître et affirmer la différence entre l’horizon 
du présent et celui du texte et le processus d’interprétation est le même que 
celui de la reconnaissance des différences entre le texte et les effets (bonnes 
ou mauvaises, grandes ou petites) produites par lui dans l’histoire, des effets 
qui permettent à l’interprète d’identifier plus précisément l’essence du 
texte.46 

Quoiqu’ils en disent, ou en écrivent fait partie d’une «conversation 
de l’humanité» où ce qui est très important, c’est la manière de se rapporter 
au passé, au présent et au futur.47 Certains chercheurs affirment que cette 
herméneutique est modélisé par une conversation entre le lecteur et le 
chercheur actuel mais aussi entre le conférencier et l’auteur de l’histoire :48 
le Sauveur, l’ange, les apôtres, les pécheurs, etc. 

La compréhension d’un texte peut être réalisée, selon cette méthode, 
en spirale et à  l’horizontale. La fusion des horizons, la voie de 
compréhension, implique la spirale de la compréhension, car par 
l’approfondissement de la signification de reconsidérer les horizons, 
l’interprète se fait reconnu d’autant plus.49 Toutefois, Wirkungsgeschichte 
affirme que l’histoire est toujours plus vaste que nous, qu’elle est toujours 

                         
42 N. I. MARIŞ, Eseuri de hermeneutică biblică, Ed. Merc Serv, Bucureşti, 2000, p. 122. 
43 La position de Gadamer n’est pas la réduction simple à la reconnaissance à ce que les 
interprètes trouvent dans une histoire influencée par le texte, mais à l’identification de 
Wirkungsgeschichte et Bewusstein. JAMES D. G. DUNN, op. cit., p.122. 
44 Thiselton a eu son role dans la theorie gadamerienne sur les deux horisons. ANTONY A. 
THISELTON, The Two Horizons. New Testament Hermeneutics and Philosophical 
Description with Special Reference to Heidegger, Gadamer and Wittgenstein, Grand Rapids, 
Eerdmans and Exeter/Carlisle: Paternoster, 1980, 330-342; IDEM, Thiselton on hermeneutics: 
the collected writings of Anthony Thiselton, Aldershot: Ashgate, 2006, p. 32-41. 
45 H.-G. GADAMER, Truth and method, translation revised by Joel Weinsheimer and 
Donald G. Marshall, New York, 1989, p. 302-307. 
46 JAMES D. G. DUNN, op. cit., p.123. 
47 FRANK R. ANKERSMIT, The origins of postmodernist historiography, p. 101. 
48 LUTZ GELDSETZER, «Entre philosophie et herméneutique: La leçon de 
l’historiographie philosophique du 20ème siècle», Rivista di storia della filosofia, nr. 2/2003, 
p. 16. 
49 IBIDEM, p. 123. 



170 
 

en expansion sur nous, au-delà de nous et ne peut jamais être comprise par 
notre expérience.50 

  
Objections à Wirkungsgeschichte 
N’importe qui s’approche de cette théorie de l’historicité du texte sacré 
remarquéra le progrès remarquable que l’exégèse protestante a fait de la 
limitation dans les frontières de «Sola Scriptura» et «Scriptura Scripturae 
interpres »51 au réexamine et a la valorification de la tradition exégétique, en 
commençant par la période des Saints Pères.52 La nouvelle critique, ou 
plusieurs théories sur la perception s’affirment: «c’est une aide réelle à 
comprendre comment fonctionne le récit».53 

Un simple exemple de «effets» qu’un certain texte a produits dans 
les œuvres patristiques montre l’unité de pensée et le sentiment que ceux qui 
ont vécu par la Parole de Dieu ont montré. Ainsi, le grain de blé de la 
Parabole du Semeur est synonyme pour tous les mots de Dieu purifiés des 
sens humains pour germer et porter leurs fruits. 

Ces mots ne peuvent pas être gardés dans les étables de l’histoire ou 
de la tradition car ils resteraient morts, tout comme les reliques découvertes 
par les archéologues et chéries aux historiens qui parlent sur certains faits, 
sans pouvoir pénétrer l’horizon des choses étudiées. Chaque génération de 
chrétiens doit accomplis tant la récolte de ces significations que les 
prophètes, les apôtres et Christ ont semé lui-même, tant la diffusion de mots 
dans le monde contemporain à travers la prédication de l’église pour purifier 
l’esprit et le salut des croyants. 

1. Une première objection à Wirkungsgeschichte, que les Saints 
Pères auraient montré serait justement ce sont purificateur qui ne figure pas 
dans les observations formulées de cette manière. 

Des représentants de l’école exégétique l’antiochienne, soutiennent 
fortement que la dernière signification des anecdotes ou des faits devrait se 
baser sur l’événement lui-même, c’est-à-dire en histoire.54 Si l’ensemble de 
Révélation est vraiment une approche pédagogique divine, ça signifie que 
les vérités se révèlent peu à peu les plus facilement d’identifié étant le type 

                         
50  F. R. ANKERSMIT, Sublime historical experience, p. 220. 
51 Par cette manière de traiter le sujet on arrivait à l’affirmation de l’infériorité de la Parole 
de Dieu face à l’Eglise c’est-à-dire du Dieu Même envers les gens. NICOLAE CHITESCU, 
ISIDOR TODORAN, I. PETREUTA, Teologia Dogmatică Generală sau principială şi 
simbolică,  première pars, Bucureşti, 1958, p. 172-173. 
52 On va retenir que les Saintes Peres présente dans l’iconomie de Wirkungsgeschichte la 
même valeur que celle formulée par leurs adversaires hérétiques.  
53 JOHN BRECK, op. cit., p. 35. 
54 IBIDEM, p. 41. 
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approprié et l’antitype de l’ancien et du Nouveau Testament. « De même, 
dans le Nouveau Testament, des images peuvent être analysés comme des 
prototypes de l’archétypes divines transcendantes.55  

2. L’histoire réelle est en fait un aveu d’impuissance ; elle a répété 
seulement les faits indéniables que les textes ont été interprétés 
différemment dans le passé.56 À proprement parler, quelques réalités 
essentielles sont ignorées dans la détermination de la signification de 
l’auteur: l’apparition du texte, la situation conflictuelle qui a imposé 
l’apparition du texte la contextualité du fragment  en rapport aux autres 
œuvres de l’auteur et des contemporains. 

Ignorer la contextualité est une diminution ou même une coupe de la 
liberté du lecteur dans la compréhension correcte du texte.57 Ainsi nous 
n’avons pas la certitude de la vérité en abordant ce point de vue 
herméneutique.  Même si la tradition est l’un des critères nécessaires pour 
découvrir la vérité, sans les autres moyens ne l’interprète peut errer de la 
vérité. L’ordre de la tradition serait en mesure de compter sur la violence et 
sur une communication déformée.58 Il est également illusoire d’imaginer 
que l’essence de l’histoire – par exemple la loi de son déroulement – peut 
être définitivement fixée dans la conscience.59 

L’histoire des effets n’est pas nécessairement un point de repère pour 
le lecteur de l’Ecriture Sainte chrétienne. Le Sauveur lui-même présente la 
nécessité d’éradiquer les significations réelles du formalisme biblique que la 
tradition rabbinique a été ajoutées, éclipsant ainsi la lumière qui vient des 
mots. Le rituel de sarments, le lavage, les épis de blé cueillis le samedi, le 
divorce sont que quelques exemples des effets du texte sacré dans l’histoire, 
ou plutôt la mauvaise application de celui-ci dans la vie des gens. 

Bien que Gadamer nous assure de l’atemporalité du classique qui 
permet toujours de surmonter les barrières de l’histoire, cette atemporalité 
est un moyen d’existence historique, toutefois, cette distinction n’est pas 
accessible qu’à une connaissance historique de la conscience historique 
évoluée.60 Le caractère classique ou atemporel d’une mentalité ne vient pas 
                         
55 Par exemple l’Eglise s’oriente vers le Royaume de Cieux, mais l’Eucharistie nous dirige 
vers l’eschatologie. JOHN BRECK, op. cit., p. 42. 
56  F. R. ANKERSMIT, Sublime historical experience, p. 89. 
57 «Pour poser plus de solennité, l’expérience histologique y a coupé la liberté de l’origine 
de la contextualité». IBIDEM, p. 148. 
58 JEAN GRONDIN, op. cit., p. 221. 
59 IBIDEM, p. 221. 
60 «Une telle compréhension présuppose un travail historique assidu de reconstruction du 
monde et du contexte où la pensée en discussion s’est constituée». JEAN-CHRISTOPHE 
LEMAITRE, «Une philosophie est-elle de son temps ou de tous les temps ? –Le cas 
Schelling»  in KLĒSIS – ΚΛΗΣΙΣ, nr. 11/2009, p. 41. 
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de la dissolution de la distance historique qui nous sépare de cette pensée, 
mais de l’alignement de toutes les traditions «nunc stans».61 

3. Rôle de l’Église à préserver, à transmettre et à interpréter le texte 
sacré ne peut pas être remplacé par aucune méthode philologique. La 
mémoire de l’ensemble de texte ne peut pas remplacer la tradition de 
l’église, même si celle-ci est plus recherchée par le désir de compréhension, 
ou par la compréhension encouragée l’approche herméneutique proposée de 
Gadamer. 

L’expérience historique du passé ne peut jamais faire partie d’une 
histoire de l’expérience comment l’a codifiée magistralement Gadamer dans 
sa thèse sur Wirkungsgeschichte. L’expérience historique, qui en fait 
conditionne la compréhension est introuvable pour lecteur devant Bible 
comme l’historien n’a pas une grande expérience historique mais seulement 
des connaissances sur des événements historiques.62 

4. Tout comme les structuralistes, les partisans de la théorie de la 
réception, «abandonnent l’intérêt pour le sens littéral du texte biblique, en 
s’arrêtant plutôt sur le sens établi par le lecteur, le soi-disant pol-esthétique 
dans l’entité virtuelle bipolaire qui forme une composition littéraire».63 
L’homme ne devrait pas être la plus haute autorité dans l’établissement de la 
vérité, mais de Dieu. Une approche absolutiste et autonome est aussi 
dangereuse que celle des pharisiens qui, comme Gadamer aussi mettaient 
une grand valeur tant sur la tradition et sur les effets de texte (le Talmud et 
non Tora). 

Le danger d’une approche pharisaïque est le même dans tous les 
temps, en fermant toute possibilité de connaissance et de reconnaissance du 
Vrai Dieu. En outre, une fois fermée l’expérience chrétienne dans la matrice 
des Wirkungsgeschichte, loin de l’Eglise, le lecteur sera le domestique d’un 
autre Dieu appelé histoire réelle.64 La prétention pour la vérité, réclamée par 
les sciences de l’esprit, qui est si peu susceptible a un contrôle scientifique 
car elle ne permet pas un débat méthodologique dominé par des méthodes 
spécifiques aux sciences exactes.65 

La promesse de Gadamer de donner une technique d’explication de 
la perspective de l’expérience historique reste inaccomplie. Ce qui provoque 
certains théologiens à reconnaitre en particulier l’esthétique de 
l’herméneutique appelé gadamérienne au détriment de sa qualité 

                         
61 IBIDEM, p. 41. 
62 F. R. ANKERSMIT, Sublime historical experience, p. 179. 
63 JOHN BRECK, op. cit., p. 35. 
64 F. R. ANKERSMIT, Sublime historical experience, p. 198. 
65 JEAN GRONDIN, op. cit., p. 224. 
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scientifique.66 Si la dynamique de la perception doit être comprise, par 
contre, le premier problème de l’interprète doit être la détermination de la 
signification littérale du texte étudié. Ainsi le texte se détache de l’Ecriture, 
du milieu d’apparition et l’historique et l’exégèse est réduite à une allégorie 
moderne et sophistiqué.67  

Il serait naïf d’exclure les critiques de l’expérience herméneutique et 
il serait donc encore plus naïf la dissociation de l’herméneutique de la  
critique, parce que les projections des jugements s’exposent à une critique 
d’herméneutique.68 En raison de la nature de cette approche, nous 
employons aussi le terme que n’est traduit pas de Wirkungsgeschichte. En 
outre, dans les commentaires d’Ulrich Luz et François Bovon une partie très 
importante pour élucider les désaccords sensuelles porte ce nom précédé 
d’une autre partie que Gadamer aurait considérée comme un élément 
intrinsèque à l’autre : Auslegungsgeschichte.69 

Bien que nous attendions que le point de départ dans cette démarche, 
herméneutique soit de moment de l’écriture du texte, l’histoire de 
l’interprétation (Auslegungsgeschichte) présente d’habitude la façon dont le 
message a obtenu d’être literie dans la Bible écrite par l’auteur. 

Pour le Nouveau Testament la parole du Sauveur semble être celui 
qui intéresse premièrement. C’était reçu par les premières auditeurs (les 
Apôtres) qui l’ont appliqué dans leur vie liturgique de la communion et 
finalement l’auteur a ajouté l’empreinte de sa personnalité culturelle au 
moment de l’écriture soit faisant une liaison avec l’Ancien Testament, soit 
appliquant dans le contexte où il vivait. Pour Luz, le texte évangélique après 
Matthew est un possible témoignage de sa communauté tout au long de 
l’histoire concrète70 et vice versa, du point de vue du lecteur d’aujourd’hui 
est la fenêtre la réalité sur d’autrefois.71 Donc la première tâche placée sur 
les épaules de la méthode divise le texte (mots) et les ajouts (structure, 

                         
66 «On a nommé herméneutique dogmatique cette science-là ayant des règles précises pour 
l’interprétation d’un texte et esthétique celle qui est spécifique a Gadamer». LUTZ 
GELDSETZER, op. cit., p. 22. 
67 JOHN BRECK, op. cit., p. 35. 
68 JEAN GRONDIN, op. cit., p. 221. 
69 Si par Wirkungsgeschichte on comprend en particulier l’histoire de la réception d’un 
texte ou des effets produits par celui-ci pendant le temps, par Auslegungsgeschichte on 
introduit l’histoire de l’interprétation d’un texte. 
70 ULRICH LUZ, op. cit., p 106. 
71 Vasile Mihoc mentionne que plusieurs théologiens considèrent l’Evangile d’après 
Matthieu comme «une interprétation théologique de la vie du Saveur Jésus Christ réalisée 
dans la deuxième partie du premier siècle chrétien, plus probablement dans une Eglise en 
Syrie. Pr. prof. dr. VASILE MIHOC, «Aspecte ale comunităţii mateiene în lumina textelor 
şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii», Revista Teologică, nr. 3-4/1996, p. 322. 



174 
 

contexte, emprunté aux Vieux Testament ou de la vie liturgique de la 
communauté dans laquelle l’auteur écrit la Bible) au après les spécificités du 
exégétique dans des extraits du protestantisme, authentique et inauthentique. 

D’autre part, sous les titres Wirkungsgeschichte apparaît en bref une 
histoire des effets du texte de la Sainte Bible, en passant sur la dissection 
(disons-nous injuste) de Auslegungsgeschichte. Dans cette perspective, la 
Bible n’apparaît plus comme une lettre envoyée par le nonce, sans s’arrêter, 
aux fidèles «infaillibles» dans l’interprétation de notre époque. 

Le texte de la Sainte Ecriture a une tradition bien établie, il a été 
commenté reçu et vécu à travers toutes les époques et dans toutes les 
milieux historiques d’une manière particulière. Les œuvres des Saints Pères 
et les écrivains ecclésiastiques comme Clément d’Alexandrie, Jean 
Chrysostome, Basile le Grand, Augustine et d’autres sont souvent 
mentionnés dans l’œuvre de Luz pour clarifier l’origine l’interprétation 
biblique correcte de certains passages, comme les sites historiques de la 
perception du texte ou comme des œuvres représentatives pour savoir 
définir les lignes d’interprétation distinctes. 

Toutefois, cette analyse ne fait rien d’autre que éliminer Christ du 
texte, éloigner de plus en plus le message du Sauveur du lecteur, se le 
cachant derrière les mêmes significations de scories humain, juste l’effet 
inverse de la démarche herméneutique chrétienne. 

Comme une baisse de cette méthode nous considérons aussi la 
facilité avec laquelle le texte des Saintes Écritures est divisé arbitrairement, 
en versets, ou ajouts ou interprétations erronés des mots du Sauveur. 
L’Évangile lui-même est présenté comme une perception des mots et des 
actes du Christ et pas, comme serait le cas, sous l’effet de l’inspiration 
divine sur les auteurs saints. Les orthodoxes, ayant l’Eglise Orthodoxe pour 
le lien mystérieux avec Dieu dans le culte, c’est-à-dire partager la parole de 
Dieu dans l’écriture, il est totalement absent dans le  Luz, par les moyens de 
perception de l’Évangile selon Matthieu. 

  
Wirkungsgeschichte en lumière de Saints Pères 
Les Saints Pères, suivant la pratique des Saints-Apôtres, n’ont pas essayé à 
expliquer en détails la Parole de la Sainte Ecriture, mais au contraire, de la 
transmettre aussi fidèlement aux fils spirituels, ainsi que de la résolution des 
tensions artificiellement maintenues par les hérétiques entre raison et 
révélation. Pas la raison (la compréhension) n’a été affectée par 
l’interprétation patristique, mais l’être humain, corps et âme car l’amour 
parental est conçu pour la purification devant le Sauveur. 

La Bible est un document unique qui exprime l’amour de Dieu pour 
les gens et leur montrer le chemin vers le bonheur éternel. Le message de 
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l’Evangile a été identifié très tôt avec le Sauveur, à côté de la Sainte 
Eucharistie, l’Évangile est une autre forme de la présence du Christ au 
milieu de l’Eglise Chrétienne.72 

L’Ecriture doit toujours être la joie pour les chrétiens et pas de 
querelle. Sa lecture avance «la joie de faire connaissance avec la sagesse de 
Dieu, pour pénétrer les mystères, pour pénétrer au fond de votre idée 
créative et profiter de ces mots méprisés par les fausses chercheurs».73 

Ainsi, Saint Justin Martyr (†165), commentant l’événement du 
déluge  indique que Christ est présent dans la personne de Noé car «le 
mystère de ceux qui seront sauvés pendant le déluge. Donc la signification 
d’un événement est associée à sa signification spirituelle car les réalités 
historiques» contiennent les germes de leur propre accomplissement 
eschatologique.74 

Poursuivant la démarche herméneutique de Saint Justin, Saint Irénée 
de Lyon a fait remarquer d’un bout à l’autre dans les écrits de l’Ancien 
Testament, la présence et le but d’un seul Dieu et le père du Seigneur Jésus 
Christ. Les deux mains du Père, le Fils et le Saint Esprit, travailleurs de 
l’histoire d’Israël, annonce également l’arrivée du Salut à travers la voix des 
prophètes et accomplissent cette nouvelle par l’incarnation, la mort et la 
résurrection du Saveur.75 

Le Saint Cyrille d’Alexandrie base son interprétation de l’Écriture 
sur plusieurs principes, parmi lesquels la réciprocité exégétique, la croyance 
que l’Écriture, étant complètement et uniformément inspiré, avoue partout la 
vérité sur Christ. Si Origène insiste sur l’importance de l’Écriture, pour 
nourrir l’esprit, le Saint Cyril montre son rôle et de la révélation de Christ.76  

 
Conclusions 
1. L’identification initiale de la théorie herméneutique gadameriene sur 
Wirkungsgeschichte on trouve dans le rapport des bénéficiaires de 
l’Evangile à la plus haute autorité, qui a l’intention de la communication, on 
communique, on défend, on partage et conserve inchangés dans l’Église. On 
trouve un rapport du Sauveur à Dieu le Père, des apôtres à Christ, des fidèles 
à l’Eglise et en général des saints aux apôtres et aux pères de l’église comme 

                         
72 JOHN BRECK, op. cit., p. 13. 
73 IRÉNÉE DE LYON, Epistulae, XXX apud N. CHIŢESCU, ISIDOR TODORAN, I. 
PETREUŢĂ, op. cit., p. 171. 
74 THEODORE STYANOPOULOS, Justin Martyr’s Contribution to the Exegetical 
Tradition of the Church, Atena, 1973, p. 75. 
75 IBIDEM, p. 81. 
76 Son exégèse est totalement ecclésiastique, crée au-dedans et pour l’Eglise. JOHN 
BRECK, op. cit.,p. 94. 
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le pilier et le fondement de la vérité (I Tm. 3,15). Dans la deuxième épître 
aux Corinthiens l’apôtre Saint Paul conscientise ses fidèles que «vous êtes 
notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes» (II 
Co. 3,2). Chaque croyant dans l’Église est donc redevable à garder la Sainte 
Écriture pas dans les livres de gauche à effet arbitraire, mais dans leurs 
cœurs et leurs âmes. 

Dans ce cas, il y a un renversement d’orientation vers la théorie de 
Wirkungsgeschichte de l’artiste interprète au texte. L’interprète n’est pas 
important, mais le message qui comprit lui-même, comme dans une graine, 
toutes les significations qu’il faut sauver au fil des siècles. «La parole divine 
a son pouvoir de persuasion, plus sublime que celle des Hellènes».77 Dans le 
cas contraire la parole humaine a le pouvoir d’émouvoir les gens. Une telle 
puissance est envoyée par les paroles de l’Ecriture, Dieu lui-même, par la 
grâce qui brille selon ses propres termes, le vrai don de Dieu, partagé à ceux 
dont la parole a le pouvoir.78 

2. L’invocation des Saints Parents avant l’interprète ne peut être 
considéré un acte de complaisance. Le devis s’avère non seulement être 
correct dans l’interprétation faite mais Sainte aussi dans sa vie, non 
seulement au niveau de compréhensions, est transformée par la parole de 
l’Ecriture Sainte, que l’effet du texte sur lui test sa sainteté. 

3. Le message chrétien n’est pas un message fermé dans l’Eglise.79 
Mais chaque époque chrétienne a connu ses païens, ceux qui ont entendu la 
parole de l’Ecriture Sainte, mais qui n’ont pas travaillé avec lui. Le texte des 
Saintes Écritures a été reçu dans la manière la plus superficielle par ceux-ci, 
en poursuivant plus des stéréotypes et des formalités, telles que les 
calendriers annuels et hebdomadaires, le nom des Saints-Apôtres et 
disciples, définissant les conditions de moralité comme les pharisiens, les 
Samaritains, etc. Des leurs rangs ont été surélevés des ennemis toujours 
professés des Saintes Écritures, ceux qui remettaient en question le pouvoir, 
inspiration, puissance ou même existence. Comme toujours, ils ont utilisé 
les mêmes outils que la science a donné à notre concept de 
Wirkungsgeschichte c’est à dire de philosophie. 

                         
77 ORIGENE, «Filocalia» în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 7, trad. T. Bodogae, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 360. 
78 IBIDEM, p. 360. 
79 «La terre» où le Semeur semé les paroles de sa preche n’est pas seulement l’Eglise car le 
Fils de l’Homme a semé le bon grain partout dans le monde. ORIGÈNE, «Din comentariul 
la Evanghelia după Matei», Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, trad. T. Bodogae, Bucureşti, 
vol. 7/1982, p. 19. 
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Nous ne pouvons-nous permettre de mettre l’équivalence entre ces 
effets et ceux que l’on trouve dans l’Eglise.80 Une telle analyse peut être 
étirée aussi aux concepts philosophiques avant le christianisme, les concepts 
utilisés par les hérétiques dans leurs plaidoiries. À tout cela nous ne pouvons 
pas être ignorants, mais au contraire, les connaître, établir exactement leur 
rapport la vérité, en rassemblent les meilleures et laissant à côté les 
mauvaises. En ce sens, Origene recommande aux jeunes disciples d’Ecriture 
à avoir une formation plus humaniste, dans tous les domaines, étudient la 
philosophie, la géométrie et architecture de l’astronomie, «afin d’être aussi 
utile dans la littérature chrétienne».81 

4. Les antécédents d’effets du texte biblique dans la période des 
Saints Pères seront une histoire de sanctification dans l’église et aussi une 
histoire des Saints. Les traces que l’Ecriture laisse dans l’Eglise, à ceux qui 
ont conquis et ému par le fait qu’ils sont les cicatrices de la mort et la 
résurrection du Sauveur. C’est pourquoi Saint Paul dit «Au reste, que 
personne désormais ne me suscite plus d’embarras; car je porte sur mon 
corps les stigmates de Jésus» (Ga 6,17). 

Ces traces ne sont pas audibles pour les philosophes et les 
philosophes non chrétiens, ceux selon lesquels qui l’image du Christ crucifié 
n’était pas peinte (Ga 3,1). Ils peuvent être immergés tellement que chaque 
Saint témoins ainsi que Saint Paul : «J’ai été crucifié avec le Christ, et si je 
vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). 

Les étapes du décodèrent du message correspondent à celles de 
l’expérience spirituelle d’épectase et de prière. Les écrivaines de chants et 
de prières ont utilisé le plus le texte sacré, le texte a été finalement leur 
prière purifiée. Origène affirme que, par la prière, nous pouvons trouver la 
signification tant recherchée et désirée pour le salut de l’âme pour la chose 
la plus nécessaire dans les choses de compréhension est la prière du 
Seigneur.82  

En outre, «la recherche du» ou «effet» du Christ est discerné pour 
moi par la foi incontestable des sacrements et spécialement le tournant trace 
eucharistique. «Pour l’instant le pain n’est plus simplement une 
imagination du corps du Seigneur, ou une icône du vrai mais qui n’aurait 
qu’un timbre de  Passions comme une table rase, mais lui-même est le 
véritable don, lui-même maître Saint Corps: le corps qui a vraiment toutes 
ces humiliations, hontes, et qui a été crucifié et tué qui a donné le bon 
                         
80 «Rarement quelqu’un a tiré un profit de la science de l’Egypte et, en venant quelqu’un 
de ce lieu, il s’est rappelé rarement a construire un temple à Dieu». ORIGÈNE, Filocalia, 
p. 355. 
81 ORIGÈNE,  Filocalia, p. 354. 
82 IBIDEM, p. 356. 
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témoignage devant de Pontius Pilate qui a été fouetté et maltraité, qui a 
enduré cracher et goûté le Gall.  En plus le vin est maintenant le sang propre 
qui jette du Corps transpercé par la lance».83  

Et la Sainte Liturgie est comme une unité historique (sainte) qui 
garde d’un bout à l’autre, l’harmonie et plénitude que chacun de ceux qui 
font, ou apporter l’accomplissement absolu à tous les emplois.84 

5. Nous ne pouvons pas parler d’une interprétation originale, aucun 
Saint père, mais aussi longtemps que chaque partie a été intégrée dans la 
Sainte tradition, avec tous les commentaires que vous faites. C’est pourquoi 
nous ne pouvons pas vraiment parler de beaucoup de générations de parents 
Saints ou les horizons, glorieuses, mais nous pouvons parler d’un seul 
horizon interprétatif, l’horizon de l’Esprit Saint que nous l’appelons 
tradition sacrée. 

Non seulement l’auteur est inspiré par écriture du texte sacré, mais le 
commentateur, plus tard, dans le cadre de la profonde signification des 
Ecritures, qui révèle son sens littéral et le spirituel.85 

6. En ce qui concerne l’approche herméneutique proposée par 
Gadamer, celle-ci figurent même de la période apostolique, mais pas à 
l’extérieur de l’église, mais avec l’église et dans l’église. L’histoire de 
l’efficacité de l’Ancien Testament est considérée par ses disciples comme 
une efficacité moindre apportée par Jésus Christ. Les effets produits par le 
texte sacré à l’extérieur de l’Eglise se sont avéré être à la fois des fau 
enseignements. Les autres effets ont été recueillies avec soin, comme des 
Saintes Trésors, le Trésor de la foi appelé la tradition sacrée. Le texte ne fait 
pas réellement le Salut et l’éclairage des gens mais Christ qui enfreignent de 
l’Ecriture Sainte dans l’Esprit Saint. 

Voici des Protestants des livres du Nouveau Testament sont plus 
riches avec des sections Wirkungsgeschichte. Ils reconsidèrent la tradition, 
bien censurée au XVIe siècle, qui avait l’âme du croyant. Même que si 
nombreux, cette méthode doit être appréciée pour ses parties et bien sûr 
rempli avec les valeurs pratiques de théologie orthodoxe a connu au cours 
des âges, depuis les apôtres et les disciples. 
 
Abstract: Wirkungsgeschichte et la veritable interpretation - quelques 
considerations sur cette methode interpretative du Nouveau Testament 
The interpretation of the Holy Bible has always done in two distinct 
environments: in the Church and outside it. If for the Holy Fathers the 

                         
83 NICOLAE CABASILA, op. cit., p. 38. 
84 IBIDEM, p. 24. 
85 JOHN BRECK, op. cit., p. 58. 
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Church was the only institution that can guarantee the integrity, apostolicity, 
inspiration and canonicity of the sacred text, as well as the right way of 
interpreting, heretics have read the Bible for widening an already created 
gap between them and the Church. The current Protestant exegesis tends to 
reconsider the interpretative tradition, inquiring about the effects or the 
understanding of the Holy Scriptures texts, quoting as Wirkungsgeschichte a 
summary of the directions of where some pericopes were understood. But is 
this new approach sufficient for an accurate understanding of the Holly 
Bible message? 
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1) The internet and the actual ecclesiastical journalism  
The major goal of this communication is not to talk exclusively about the 
specifics of the internet, but about the internet integrated in the bigger field 
of ecclesiastical journalism, for the main question from an orthodox 
standpoint is not finally about the form of journalism but about the content 
of it. Of course the internet itself has some particular notes, not so easy to 
accept and promote through an orthodox perspective, but the problems 
raised by the internet are not more difficult than the ones raised, for 
example, by the television, among other forms of ecclesiastical journalism. 
There is a theological discussion about each form of journalism, for there 
are differences between them, but once a form of journalism is adopted for 
ecclesiastical use, then it could not be criticized that mode of journalism in 
case it falls into demagogy.  

To formulate the purpose of this communication I shall begin with a 
statement written in the primary text of this conference, where it was 
mentioned that “web pages which, in one way or another, are concerned 
with pastoral care should not be overweening. When pastoral care is 
enacted via digital media it must be „alive”. It must offer life, not just texts 
or other things. How can this be achieved?” This is a question applying for 
all forms of ecclesiastical journalism. How could they offer life? For some 
people this question might not be necessary, since their aim is probably how 
to extend the forms of journalism as an activity of the overall ecclesiastical 
missionary movement. But, if we would try a deeper research about this 
journalism through the question mentioned above (how could they offer 
life?), we would see that many written contents are very poor and weak 
although being very rich quantitatively. Of course I speak based on the 
experience with the contents created in the Romanian space, so I couldn’t 
provide a general view. But the question still remains: what needs to happen 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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so that all forms of the ecclesiastical journalism, including this one, could 
offer life. 
 
2) The features of the actual ecclesiastical journalism 
Firstly, in the case of ecclesiastical journalism, this journalism is strongly 
linked with the character/type of the contextual ecclesiastic framework. The 
words promoted in these areas will reflect the main mentality occurring 
here. Without wishing to develop now some ecclesiastical reflections 
suitable for our times, I have to say that if the main mentality is given by a 
form of ecclesiastical institutionalism, then the words of the journalism 
naturally will reflect that mentality. As professor Mantzaridis said, when the 
Church presents itself more inflexible and with some anachronisms, when 
its charismatic and eschatological perspective are compressed up to the form 
of an earthly organization, then the testimony given in this kind of 
ecclesiastical context could not be a positive one, this also (or mainly) being 
reflected in the social or political arenas. 

The words expressed in these communication frameworks will not 
have spirit within them, thus will not provide spirit. Instead, they will create 
a substitute for a real and true testimony, promoting new standard languages 
such this: the mission of the Church, missionary activity, pastoral mission 
and so on. (As a new particularity of our times, all these are coupled with 
European programs or projects to obtain even a material support for these 
activities, called “ecclesiastical”.) If within the Church there is no natural 
and vital tension to mould “the world” in an ecclesiastical shape, if the 
current mentalities and practices will continue to be adopted, then the words 
expressed (through internet or any other form of communication) will reflect 
nothing than a kind of empty language prompting the cult of the image 
about self, hence casting shadow over the real content of the Church. Of 
course, in this way the ecclesiastical journalism could not offer life.  

In fact this approach has currently produced and spread an objective 
or impersonal language, which is very present in the journalism referred to. 
This journalism is abundant in such content. Otherwise the impersonality 
and conventionalism of the language takes dictatorial form in most of the 
official dialogues of our days, out what I know, but disagree with. (For 
instance, Heidegger began the fight against the numbness of the philosophy 
of his times with the problem of the sterile and repetitive language.) 
Nonetheless this reality shall not be an excuse to accept and expose this 
mode of speaking in the ecclesiastical frameworks. On the contrary, it ought 
to be a major – or maybe even first – concern about the value of the 
ecclesiastical “word” and not about the amount of this word or about the 
ways to spread more efficiency the words. And the internet, through its 



182 
 

easier mode of being generated, brings forth the enticement to give attention 
especially at the spreading. Thus despite the growth of the number of the 
orthodox messages, sent via classical media and internet, I don`t think that 
there was any impact or change on the situation or status of the personal or 
social life. More than that, as example from Romania, since a couple of 
years there is a television, radio and newspaper of the Church, with national 
coverage; in the same time the public trust in the Church is going down by 
the opinion polls and the public and social life in Romania are more 
dominated by corruption and other social wrong attitudes and behaviours. 
Therefore, the Christian orthodox “word” today needs more than the interest 
about how to more efficiently promote and spread it. Its first step shall be in 
fact to produce and create this “word”. It could be the fact that there is a 
high need for researching and identifying some methodological elements for 
this purpose. This is what I would try to do. 
 
3) The methodological data for an orthodox journalism 
Firstly there is the problem of the motivation of ecclesiastical journalism. 
Very often this question it is passed over. It is a given aspect, not a 
researched one. Through the standard language I had mentioned before 
(with expressions as: mission of the Church, pastoral mission, information, 
projects and so on), the motivation is something already made, accepted. It 
has no need to be researched or understood. Here, in this lack of the concern 
about the motivation, it rests the first failure to produce a word aiming to 
achieve life. The real motivation should be a continuous reflection process, 
not something which is already given by someone else. There is an inner 
state of the person who tries to elaborate an ecclesiastical word. And this 
motivation must be a single one, or before all others: the direct relation to 
and with God. The written word, as the spoken one too, is an act offered to 
God Himself. This ontological status of the word to be constructed is very 
often forgotten. In our rich and complex Orthodoxy, there is the risk to lose 
the content via remaining within the exterior forms, especially when our 
understanding about the Church is more objective (impersonal) and 
institutional. The words produced according to these understandings will be, 
of course, reproducing standard words, unable to bring real situations of life. 
And the necessity to search about the motivation is a personal act of the 
person who is writing the ecclesiastical word, irrespective of the level of 
his/her position. That is, even in a journalistic framework where there is a 
board and a direction given by this board, the act to write or to speak, the 
motivation of this act, should remain personal. Of course this is not an easy 
situation, as ideally every real act in Orthodoxy might need to be assumed 
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personally and the becoming process of the search about the motivation 
would be the main feature of this personal act.  
 
4) Towards the full life of the words 
The searching about the real motivation in the act of writing or speaking sets 
forth the possibility to construct differently the word, which may become 
richer ontologically. After the finding of the real motivation, the second step 
is the personal participation at the Realities which are written or spoken 
about. Any attempt to have a personal and becoming relation with the 
Realities turns to be very important in order not to be left at the exterior of 
them.  

As I had told before, although we have a large spread of the 
ecclesiastical word, the real effects are so little, partly because there is a 
great inflation of words without value and without spirit in them. As it is the 
true perspective of the economy, perhaps we need a periodic time of 
deflation to purify the reality (of speaking and writing, in our case), putting 
aside what is not good. There are two ways of being exterior versus the 
word expressed. The first is to promote the official and standard languages 
used in the institutionalized ecclesiastical surroundings. About these I had 
already spoken. But there is another kind of exteriority, when very good 
texts, like those from Holy Fathers or from Filokalia or for example from 
modern and contemporary holy authors, are reproduced without the attempt 
of a direct confrontation of the very person who proposes the text with the 
Realities described in those texts. There ought to be a personal process to 
participate at the Realities which are learned and then offered to the others. 
These words will very hardly bring life in those who receive them, if not 
being alive, at least in part, in the person who expresses them in the 
journalistic word. Is not so hard to reproduce by internet a word told by a 
most venerate monk or by a famous and good theologian. But this word has 
more relevance for the receivers if it will come after a personal 
confrontation took place within the person proposing it. Through internet, 
for example, the name of the author disappears, as well as the individual 
take of the responsibility of the texts proposed and offered, and of the 
dimension in which the classical journalism must be written.  

I did not say that the words in ecclesiastical journalism must be 
assembled only by the holy persons. What I wanted to set forth is that the 
personal participation of the sender of the text to the Realities described in 
that text is very necessary, even if this comprises just basic attempts. 
Different degrees are possible in this becoming process. Besides this, 
another inner state is also important to exist and to happen: the dearly 
wishing after those Realities, to be lively realities of his own existence.   
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In this communication I have just tried to sketch some aspects 
regarding the manner in which the orthodox word proposed in the 
journalistic forms today (audio, television, classical writing or internet) 
could become more real and to create new personal realities and (why not?) 
social realities. 

 
Abstract: The Main Reason for the Ecclesiastical Journalism, the Quest, 
its Starting-points and the Methodological Consequences of this Quest 
The major goal of this communication is not to talk exclusively about the 
specifics of the internet, but about the internet integrated in the bigger field 
of ecclesiastical journalism, for the main question from an orthodox 
standpoint is not finally about the form of journalism but about the content 
of it. Of course the internet itself has some particular notes, not so easy to 
accept and promote through an orthodox perspective, but the problems 
raised by the internet are not more difficult than the ones raised, for 
example, by the television, among other forms of ecclesiastical journalism. 

I did not say that the words in ecclesiastical journalism must be 
assembled only by the holy persons. What I wanted to set forth is that the 
personal participation of the sender of the text to the Realities described in 
that text is very necessary, even if this comprises just basic attempts. 
Different degrees are possible in this becoming process. Besides this, 
another inner state is also important to exist and to happen: the dearly 
wishing after those Realities, to be lively realities of his own existence.   
In this communication I have just tried to sketch some aspects regarding the 
manner in which the orthodox word proposed in the journalistic forms today 
(audio, television, classical writing or internet) could become more real and 
to create new personal realities and (why not?) social realities. 
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Biserica Fundenii Doamnei, ce are ca sfânt protector pe ,,Sfântul Eftimie”, 
se află în partea de nord a lacului Fundeni. Este una din cele mai frumoase 
ctitorii ale spătarului Mihail Cantacuzino. A fost terminată la 1 mai 1699,2 
dată consemnată pe zidul de nord al pronaosului şi în pisanie: 
 ,,Această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică căreia hramul prăznuieşte a 
sfîntu(lui) marelui Eftimie, din temelia ei este făcută şi înfrumuseţată de 
Mihail Cantacuzino vel Spătar întru slava şi lauda atotziditorului 
Dumnezeu în buna pomenire a părinţilor, moşilor şi strămoşilor săi şi întru 
a lui vecinică pomană. Şi s-au săvârşit la anul de la zidirea lumii 7207 şi de 
la spăsania ei 1966  mai 1”.3 

 Portalul de piatră de la intrarea bisericii, pe care se găseşte pisania 
inscripţionată, are în partea superioară sculptat vulturul bicefal al familiei 
Cantacuzino. O inscripţie aflată deasupra uşii pronaosului ne face cunoscut 
faptul că în 1860, când biserica a fost restaurată de către Maria Ghica 
Doamna, în cinstea acesteia şi satul pe teritoriul căruia se află biserica 
primeşte numele de Fundenii Doamnei.4 Deşi de-a lungul timpului Fundenii 
şi-a schimbat deseori numele el se numără printre cele 41 de sate amintite în 
documente ca existând pe teritoriul Bucureştiului de azi din perioada 
cuprinsă între sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea.5 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secţia Artă Sacră. 
2 CORINA POPA, DUMITRU NĂSTASE, Biserica Fundenii Doamnei, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1969, p. 8. 
3 DAN MOHANU, Proiect privind lucrările de conservare-restaurare a picturii murale 
interioare şi a decoraţiei exterioare în stuc de la Biserica Sfântul Eftimie – Fundenii 
Doamnei din Bucureşti, 1993. Documentul se află în arhiva INMI-ului, număr de inventar 
2892, p. 4. 
4 CORINA POPA, NĂSTASE DUMITRU, op. cit., p. 10.  
5 IBIDEM, p. 5. 
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După renovarea ce a avut loc în 1860 monumentul a fost numit de locuitorii 
oraşului, biserica Fundenii Doamnei, făcând parte din epoca de apogeu a 
stilului brâncovenesc. Acesta se caracterizează prin originalitatea decorului 
fie el sculptat, fie el pictat şi nu prin soluţiile constructive folosite.6 

Stilul brâncovenesc se distinge prin expresivitatea conferită de 
volumele arhitectonice ale scărilor exterioare, ale foişoarelor sau logiilor, 
care variază în mod pitoresc aspectul faţadelor. Sistemul tradiţional al 
decorării cu arcaturi de ciubuce este încă aplicat, dar ornamentica bogată a 
ancadramentelor, a coloanelor şi a balustradelor trădează prin motivele 
vegetale, compuse în vrejuri, influenţa barocă. Proporţiile devin mai zvelte 
şi mai armonioase, ele dovedesc o mai grijulie elaborare a planurilor. Atât 
decorul cât şi spaţiile libere, structurate de coloane, neagă masivitatea 
formelor arhitectonice; pridvorul deschis ajunge de exemplu a fi un element 
reprezentativ al clădirilor. Boltirea se face de obicei în semicilindru sau cu 
cupole semisferice.  

Decorul este sculptat din piatră cât şi aplicat sub forma unor reliefuri 
din stuc. În decoraţia din piatră predominând motivele florale, iar în stuc 
cele mai des întâlnite fiind ornamentele de tip oriental. Denumirea de stil 
brâncovenesc sau de artă brâncovenească caracterizează în istoriografia 
română de artă arhitectura şi artele plastice în Ţara Românească din timpul 
domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Deoarece această epocă a 
influenţat în mod hotărâtor evoluţiile de mai târziu, termenul se foloseşte 
prin extensie şi pentru a descrie operele de artă din vremea primilor 
Mavrocordaţi, până către 1730. Istoricii de artă caracterizează uneori stilul 
prin analogie cu Renaşterea apuseană, datorită structurilor sale clare, 
raţionaliste, dar exuberanţa lui decorativă permite şi folosirea termenului de 
,,baroc brâncovenesc”.  

În concluzie Biserica Fundenii Doamnei constituie un interesant şi 
original monument ce va avea o influenţă incontestabilă asupra evoluţiei 
arhitectonice din secolul al XVIII-lea, mai ales prin elementele de ordin 
decorativ, elemente care au impus-o în istoria artelor din ţara noastră.7 
 
 1. Arhitectură - datare, ctitori, componente artistice, descrierea 
ansamblului 
Deşi construită în epoca de înflorire a stilului brâncovenesc, ctitoria 
spătarului Mihai Cantacuzino, terminată la 1 mai 1699,8 prezintă alte 

                         
6 IBIDEM, p. 11. 
7 FLORIN GEORGESCU, PAVEL CERNOVODEANU, ALEXANDRU CEBUC, 
Monumente din Bucureşti-ghid, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966, p. 29. 
8 DAN MOHANU, op. cit., p. 4. 
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trăsături decât monumentele epocii. Astăzi, ca şi în trecut, impactul pe care-l 
produce biserica de la Fundenii Doamnei asupra unui privitor este foarte 
puternic. Aceasta se datorează atât amplasării cât şi a decoraţiei ce îmbracă 
arhitectura bisericii. 

Biserica Fundenii Doamnei se remarcă prin frumuseţea exotică a 
decoraţiei faţadelor sale, lucrate cu delicateţe şi măiestrie în tehnica stucului. 
Ornamentaţia coloanelor din piatră ale pridvorului, ancadramentelor uşilor 
şi ferestrelor precum şi celelalte componente artistice sporesc valoarea 
acestui monument. În primul rând, edificiul este mai scund ca de obicei, iar 
turla de pe naos, lipsită de postament, pare şi ea scundă.   

Biserica de plan triconc are pe pronaos ridicat un turn-clopotniţă. 
Pridvorul de proporţii zvelte este susţinut de coloane de piatră decorate cu 
vrejuri, portalul având influenţe baroce. Remarcabil este decorul neobişnuit 
al faţadelor, care include motive ornamentale în stuc preluate din miniatura 
persană. Cu toate acestea biserica construită în întregime din cărămidă are o 
împărţire clasică a încăperilor: altar, pronaos, naos şi pridvor, soclul şi 
cornişa bisericii sunt bogat profilate. Cornişa tradiţională, din zimţi sau 
profile obţinute cu cărămizi speciale, este înlocuită de o cornişă tencuită şi 
profilată cu şablonul.9 Pridvorul are o formă diferită de cea tradiţională, el 
fiind mai îngust şi mai scund decât pronaosul, acesta fiind un pridvor 
deschis, susţinut de şase coloane din piatră sculptată, ce susţine la rândul lui 
o cornişă amplă ce oferă suprafeţe ample pentru decoraţia în stuc. Arcadele 
dintre coloane sunt trilobate,10 iar calota elipsoidală este decorată la bază cu 
un ,,tor” continuu, ce se  adaptează la planul dreptunghiular al pridvorului 
prin nişte pandantivi rudimentari, aceştia nemaifiind triunghiulari, devenind 
astfel o prelungire a bolţii.  

Portalul are suprafeţe plate, decorate cu vrejuri de flori, ordonate în 
cercuri şi în corespondenţă cu cele două capete de lei de la bază, iar decorul 
floral se continuă şi deasupra acoladei în care se deschide portalul, găsindu-se 
aici şi stema cu vulturul bicefal al familiei Cantacuzino.  

Pronaosul dreptunghiular şi dispus în lăţime este mai larg decât 
naosul. Are patru console de colţ pe care se ridică arcuri ce susţin o mică 
calotă sferică. Arcurile de nord şi de sud sunt mai late pentru a poziţiona 
calota în centrul pronaosului şi pe aceeaşi axă cu turla naosului.11 Trecerea 
din pronaos în naos se făcea prin trei arcuri sprijinite pe coloane, astăzi 
coloanele nu mai există, dar se pot observa pe pardoseala bisericii urmele 
bazelor lor. În prezent cele două încăperi sunt despărţite printr-un arc larg 

                         
9 IBIDEM, p. 7. 
10 IDEM. 
11 CORINA POPA,  DUMITRU NĂSTASE, op. cit., p. 14. 
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semicircular, naosul aproape pătrat având patru arcuri puternice ce creează o 
impresie de armonie asemănătoare soluţiilor arhitecturii Renascentiste.  

Un tor continuu înconjoară cilindrul turlei şi îi micşorează diametrul, 
absidele poligonale formând o treime unitară împreună cu cele trei linii de 
forţă perfect echilibrate. Ferestrele trilobate au ancadramente din piatră 
sculptată şi sunt poziţionate în zona mediană a absidelor şi în pronaos. 

Turlele bisericii au o arhitectură neobişnuită, mai ales în combinaţie 
cu acoperişul din olane care are o pantă foarte lină. Turla de pe naos are un 
plan octogonal, fiecare faţetă fiind împodobită cu câte o fereastră şi este 
atribuită unei reparaţii din secolul XIX, având un postament foarte îngust ce 
pare ieşit direct din acoperiş.12 Ferestrele au ancadramente evazate, sunt 
articulate cu toruri cilindrice continue şi au câte o bandă decorată cu bumbi 
de stuc. Clopotniţa se sprijină mai mult pe peretele de vest al pronaosului, 
iar îndepărtarea acesteia de turla naosului are rolul de a asigura un echilibru 
în volumele arhitectonice.13 Aceasta este pătrată şi scundă, având câte două 
ferestre pe fiecare latură. 

Multe date despre componentele artistice nu se găsesc, iar în mare 
parte acest lucru se datorează faptului că biserica a fost multă vreme uitată 
la periferia Bucureştiului, şi chiar dacă se află în restaurare, multe din aceste 
componente au fost înlocuite cu unele noi, chiar contemporane, urma celor 
vechi pierzându-se. 

Iconostasul este, în lăcaşul creştin de cult ortodox, un perete care 
desparte naosul de altar. De obicei el este realizat din lemn sculptat şi 
acoperit de icoane. Iconostasul tipic bisericii ortodoxe s-a dezvoltat în 
morfologia sa actuală pe teritoriul Marelui Cnezat al Moscovei în secolele 
XV şi XVI, el constituind ultimul sistem de separare între naos şi altar, după 
cancel şi tâmplă. Iconostasul clasic are cinci registre dar a fost sintetizat 
de-a lungul timpului la trei registre şi trei uşi: în mijloc se află uşa 
împărătească, rezervată preotului, flancată de uşile diaconeşti.  

Partea de rezistenţă a iconostasului este decorată către naos cu 
motive vegetale, iniţial tratate plat, secolele XVI-XVII, apoi în relief înalt, 
cu abajururi. Mai târziu, odată cu influenţele baroce, pătrund şi motivele 
zoomorfe în decorul iconostaselor.  

O temă des reprezentată este Arborele lui Ieseu, care ilustrează 
genealogia lui Hristos din casa lui David.14 Originile iconostasului pot fi 
găsite atât în sursele scrise cât şi în sursele materiale. Sursele scrise sunt 

                         
12 DAN MOHANU, op. cit., p. 7. 
13 CORINA POPA,  DUMITRU NĂSTASE, op. cit., p. 14-17. 
14 VASILE DRĂGUŢ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Ed. Ştiinţifică 
şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 43. 
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reprezentate de scrierile din Vechiul Testament şi Noul Testament unde se 
face referire la catapeteasmă ca draperia ce despărţea locul cel mai sfânt din 
templu - locul unde se ţinea Chivotul Legii sau locul de manifestare al lui 
Dumnezeu -  de restul spaţiului accesibil credincioşilor. 

O altă sursă scrisă este Cartea Ceremoniilor din secolul XIV care 
cuprindea regulile de ceremonie de la curtea palatului regal din 
Constantinopol. Sursele materiale rezidă mai mult în obiceiul de a grupa mai 
multe icoane în jurul unei cruci, în naos, acestea reprezentând un obstacol 
spiritual pentru pătrunderea în altar în sensul că te obliga să te rogi înainte 
de a intra acolo.  

Altă sursă era reprezentată de crucile foarte mari decorate cu scene. 
Iconostasul este de două feluri şi anume, aniconic, fără decoraţii şi iconic, 
cu decoraţii. Iconostasul iconic a trecut prin două etape de evoluţie: una în 
care imaginile care-l decorau erau făcute din acelaşi material (de exemplu 
sculptat, când apar coloanele) şi una în momentul în care apar icoanele 
mobile. Când, pe lângă icoanele împărăteşti amplasate între coloanele 
iconostasului, suprafaţa acestuia a început să se împodobească cu icoane din 
ce în ce mai multe, s-a pus problema programelor. Atunci s-a decis ca 
imaginile icoanelor să facă referire la ceea ce se întâmplă după iconostas, în 
altar, adică o încercare de a explica Taina Euharistiei prin ilustrarea unor 
momente diferite din Liturghie. Astfel a luat naştere iconostasul cu mai 
multe rânduri de icoane, care ajunge la forma sa desăvârşită în Rusia 
secolului XV, în perioada de înflorire a isihasmului.  

În forma sa clasică iconostasul este compus din cinci registre de 
icoane, având deasupra o cruce. Acest tip de iconostas tinde să închidă tot 
spaţiul, până sus, ca un perete şi să fie foarte decorat în Rusia. De aceea 
numai studiind sensul şi conţinutul iconografic al iconostasului putem să 
pătrundem în taina a ceea ce se întâmplă în altar.15 

Despre iconostasul de la biserica Fundenii Doamnei sunt foarte 
puţine date scrise. Din dosarul de la INMI se află că: ,,O tâmplă din 
nefericire nouă ne desparte de absida altarului puţin adâncită, adăpostind 
cele două firide, ale proscomidiei şi diaconiconului”.16  

Ca descriere el apare ca un iconostas contemporan realizat din lemn 
puţin sculptat şi vopsit cu negru. Este un iconostas simplificat ce are doar 
trei registre reduse la esenţial. Începând de sus avem crucea cu moleniile, un 
mic registru al proorocilor reprezentaţi în mici medalioane, în număr de 12, 
din care unul lipseşte. Între ei există o icoană care nu este vizibilă foarte 
bine.  

                         
15 LEONID USPENSKY, Teologia icoanei în biserica ortodoxă, Ed. Sophia, 2009, p. 169-167. 
16 DAN MOHANU, op. cit., p. 9. 
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Următorul registru, cel al apostolilor, este luat, probabil pentru 
restaurare. Al treilea registru reprezentat de 12 icoane prăznicare este încă 
pe iconostas, doar două icoane lipsind. Icoanele din registrul următor sunt 
noi, lucru observabil în maniera în care acestea au fost realizate. Acestea 
sunt în număr de patru, icoanele împărăteşti ale lui Iisus şi Maica Domnului 
iar, în partea dreaptă, mai avem icoana Sfântului Eftimie, icoană de hram şi 
pe cea a Sfântului Nicolae în partea stângă. În rest iconostasul este foarte 
simplu fiind aproape lipsit de decoraţie şi având unele elemente picturale 
foarte naive. 

 În momentul examinării, mobilierul se regăsea într-un număr redus 
şi în cea mai mare parte nou, stranele lipseau, fiind înlocuite cu scaune. 
Tetrapoadele, suporturile pentru icoane, măsuţa pentru citirea Evangheliei şi 
celelalte piese de mobilier ce sunt necesare în naos sunt noi, lucru dovedit 
de aspectul lor, lemn sculptat cu motive vegetale neparticularizate şi dat cu 
lac. Printre aceste elemente se disting sfeşnicele care par destul de vechi şi 
uşile, atât cea de la clopotniţă, dar mai ales cea de la intrarea în biserică.  

Uşa clopotniţei are deschiderea în acoladă, element ce apare  şi la 
nişa din peretele vestic prin care se intră în biserică. Uşa de la intrare are pe 
partea exterioară o decoraţie în lemn foarte bogată şi fin realizată, modelul 
predominant fiind cel vegetal, dar în acelaşi timp se observă şi o diferenţă 
clară între acesta şi cel folosit la decorarea elementelor noi de mobilier din 
biserică. În plus uşa are în partea superioară o inscripţie care ne dezvăluie 
anul realizării: ,,făcutu-sa aceasta după uşa mănăstirii Cotroceni în anul 
1939”. În cazul candelabrelor, care se găsesc în naos şi pronaos, acestea par 
să fie cele originale dar nu putem fi siguri că nu au fost înlocuite în urma 
unor recondiţionări realizate în trecut la biserică. 
 
2. Decoraţie murală - a fresco, a secco, stucatura 
Pictura murală este atribuită lui Pârvu Mutu,17 care era pictorul de curte al 
Cantacuzinilor. Avem aici de-a face cu un stil narativ, miniatural, ce are o 
aparentă lipsă de monumentalitate. La o a doua privire ni se dezvăluie o 
ascunsă fineţe a construcţiei imaginii pentru care se folosesc linii modulate 
atent şi elegant. Pentru a afla cum îşi desăvârşea picturile Pârvu Mutu s-au 
făcut analize în 1985 de către inginerul chimist Ioan Istudor şi rezultatele 
s-au coroborat cu observaţiile ,,in situ”. Celebritatea lui Pârvu Mutu ca 
zugrav vine în contradicţie cu degradările masive ale picturilor, degradări ce 
se întâlnesc mai la toate monumentele pictate de el şi se aseamănă foarte 
mult între ele. Aceste degradări au generat retuşuri şi refaceri relativ 
timpurii, lucru ce s-a putut vedea şi la biserica Fundenii Doamnei. Numărul 

                         
17 IBIDEM, p. 13. 
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mare de exfolieri ale unor tonuri indică faptul că Pârvu Mutu a folosit o 
tehnică mixtă de executare a picturii, cu numeroase reveniri ,,al secco”. La 
Fundeni fresca este realizată pe un suport format din două straturi: 
,,arriccio” şi ,,intonaco”, bogat în var şi armat cu câlţi. Grosimea tencuielii 
are între 8 şi 10 mm, tencuiala a fost aplicată direct pe zidul de cărămidă sub 
formă de ,,giornate” a căror îmbinare se poate vedea în lumina razantă. 
Faptul că pictura este cel puţin începută ,,a fresco” o dovedesc urmele de 
sclivisire de pe tencuială ca şi urmele de incizare a desenului.18 Pigmenţii 
folosiţi sunt specifici picturii în frescă: ocru, roşu, ocru gălbui, negru de 
cărbune, albastru smalţ, albul de var, verdele artificial de cupru. Detaliile 
,,al secco” la care s-a folosit un liant organic nu pot fi identificate, cu 
excepţia suprafeţelor aurite care sunt destul de numeroase şi la biserica 
Fundenii Doamnei. Un element preţios pentru pictura bisericii îl constituie 
nimburile în relief. Tehnica lui Pârvu Mutu este suplă şi spontană, cu 
trăsături rapide, caracteristice în primul rând meşteşugului inegalabile al 
frescei, deşi ea se menţine sub influenţa unei viziuni narative şi 
miniaturale.19 Despre spaţiul pictural se spune că sporea, în trecut, 
frumuseţea spaţiului fizic şi anihila severitatea greoaie a zidurilor.  

Pictura din interior prezintă un program iconografic specific stilului 
bizantin iar tabloul votiv din pronaos este refăcut. O descriere a programului 
iconografic din interiorul bisericii este imposibilă datorită stratului gros de 
fum şi a depunerilor de pe pictură. Descrierea iconografică ce este 
prezentată mai jos este luată din documente, mai ales din documentul de la 
INMI întocmit în 1993. Ţinând seama de logica citirii unui program 
iconografic turla, atribuită unei refaceri târzii, adăposteşte imaginea 
Pantocratorului ce are de jur-împrejur cete îngereşti. În următoarele două 
registre avem sfinţi, prooroci şi apostoli. Logic ar urma desfăşurarea unei 
Liturghii îngereşti, turla fiind locul unde se folosesc programe iconografice 
fixe. Sub profilul de la baza turlei şi pe feţele arcelor avem medalioane cu 
sfinţi.20 Pandantivii sunt rezervaţi Evangheliştilor. Pe arcul triumfal avem 
reprezentaţi pe Iisus Emmanuel între serafini şi heruvini, către naos, şi a 
Celui Vechi de Zile însoţit de capete înaripate şi de îngeri. Conca absidei 
altarului este destinată imaginii Întrupării, Maica Domnului pe tron, 
flancată de arhanghelii Mihail şi Gavril. Mai jos avem scena Împărtăşaniei 
Apostolilor cu cele două scene în extremităţi dintre care una se poate 
distinge: Jertfa lui Avraam. Un şir de medalioane cu chipuri de sfinţi 
desparte scenele de registrul ierarhilor ducând către un Deisis. Tronul 

                         
18IBIDEM, p. 18. 
19 DAN MOHANU, op. cit., p. 18. 
20 IBIDEM, p. 14. 
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Împăratului Slavei se află între ferestre, în timp ce Maica Domnului şi 
Sfântul Ioan Botezătorul se găsesc în glafuri. Deasemenea, în glafuri mai 
apar şi figuri de arhangheli. În proscomidie este zugrăvit Iisus Omul 
Durerii. 

Naosul este consacrat desfăşurării ciclului cristologic. Boltirea 
ciudată a absidelor, ca o boltă articulată cu un fel de timpan turtit, îngăduie 
plasarea mai multor scene. Conca sudică are reprezentarea ortodoxă a 
Învierii, Anastasis şi Înălţarea. Începând din această absidă se succed scene 
din ciclul cristologic, îndeosebi al Patimilor. Apar Cina cea de Taină, 
Spălarea picioarelor, Rugăciunea de  pe munte, Sărutul lui Iuda. În conca 
de nord  apare Schimbarea la Faţă, Mironosiţele la Mormânt şi se pare, o 
reprezentare a Învierii în variantă occidentală. Urmează mai jos Iisus la Ana 
şi Caiafa, Batjocorirea lui Iisus, Coborârea de pe cruce şi Plângerea.21 În 
timpanul vestic, rămas din zidul parţial distrus dintre naos şi pronaos, avem 
reprezentată scena Răstignirii. În registrul următor se află Adormirea Maicii 
Domnului şi în extremităţi, două figuri de profeţi cu filactere pe fundal de 
arhitectură. În cheie avem pe Cel Vechi de Zile cu nimb, înconjurat de 
heruvimi, iar din scenele ce urmează descifrăm Naşterea şi Închinarea 
magilor. Registrul medalioanelor desparte scenele de registrul sfinţilor în 
picioare. Sunt sfinţi militari cu nimburi în relief, printre care Sfântul 
Gheorghe şi Sfântul Dimitrie  ce se succed în abside şi în glafuri, întrerupţi 
de şirurile verticale ale medalioanelor dintre ferestre. În continuarea 
absidelor, pe pereţii de sud şi nord, sunt reprezentaţi Sfinţii Constantin şi 
Elena (la sud) şi Maica Domnului cu Iisus şi Elisabeta cu Ioan, având între 
ele o inscripţie pe un amplu filacter cu linia ondulată. În cheile glafurilor 
este reprezentat Iisus, proiectat pe cruce, vegheat de serafimi, apoi Iisus 
Înger al Marelui Sfat, la sud, iar la nord imaginea Domnului Savaot şi a 
Mariei orantă între serafimi. În pronaos calota este împodobită cu imaginea 
Fecioarei Hodighidria înconjurată de îngerii din pandantivi. Pe intradosurile 
arcelor mari, de nord şi sud, şi în timpane par a fi scene din Acatistul Maicii 
Domnului sau poate în timpane, ilustrări ale unor stihiri. În bolţi, legat de 
acelaşi program închinat Fecioarei, sunt reprezentaţi profeţii. În registrul 
sfinţilor în picioare, la nord şi nord-vest sunt zugrăviţi sfinţi călugări.22 Tot 
aici se găseşte şi tabloul votiv. 

Tabloul votiv, reprezentat pe peretele de sud şi părţi din vest şi est, a 
fost zugrăvit între 1756 şi 1757 pe timpul lui Constantin Mavrocordat, al 
cărui chip se păstrează alături de ctitori. Dintre celelalte portrete se mai 
distinge chipul lui Mihail Cantacuzino şi cel al lui Dumitraşcu Racoviţă, 

                         
21 IDEM. 
22 DAN MOHANU, op. cit., p. 15. 
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ctitor al picturii din acea epocă. Chipul lui Constantin Mavrocordat este 
redat cu ,,barbă îngrijită şi mustăcioară, cu nasul lung şi fin, cu privirea 
inexpresivă sub cuca domnească lăsată puţin pe spate. Figura lui Mihail 
spătarul este de o nobleţe puţin distantă, dar lipsită de ostentaţie, cu fruntea 
înaltă sub părul castaniu şi pleoapele lăsate peste ochii ce privesc 
îngânduraţi. Alături de el, Dumitraşcu Racoviţă, ,,hatman al Ţării 
Moldovei”, are o figură rotundă, de sanguin, cu pomeţii proeminenţi, 
nobilă şi puternică, cu barba răsfirată agitat, cu privirea iute şi atentă sub 
sprâncenele subţiri şi nervoase. Mâinile sunt frumos desenate, în atitudini 
convenţionale, dar nu lipsite de farmec”.23  

Glaful intrării în biserică din pridvor cuprinde  reprezentarea 
Inorogului la sud, a Chitului lui Jones la nord şi Arca lui Noe în arcul 
intrării.24 Ansamblul pictural al pridvorului, singurul ce se poate vedea, este 
adaptat arhitecturii. Din câte se poate vedea pictura pridvorului este 
consacrată Judecăţii de Apoi. În bolta elipsoidală este reprezentat Iisus 
Emanuel în Tetramof susţinut de îngeri şi serafimi, pe cerul înstelat. Iisus 
este înconjurat de 13 medalioane cu profeţi iar apoi urmează 12 scene din 
martiriul Sf. Gheorghe.  

Scenele de mici dimensiuni au personaje numeroase şi medalioanele 
accentuează atmosfera intimă. Judecata de Apoi ocupă, pornind din boltă, 
întreg peretele estic al pridvorului. Pe structura obişnuită, cu Raiul la nord şi 
râul de foc al Iadului la sud, în tuşe fine, de miniaturi, apar nenumărate 
detalii pitoreşti reprezentând de fapt o rostire în spiritul vremii. Adam şi Eva 
îngenuncheaţi de partea Raiului, Maica Domnului păzită de îngeri de sub al 
cărei tron ţâşnesc râurile Raiului, Cele zece fecioare, Moartea săracului 
Lazăr pandant cu cea a Bogatului nemilostiv, iar sub un baldachin oriental, 
grupul de iudei ce urmează lui Moise.25  

Arhivoltele adâncite ale arcelor sunt decorate cu medalioane cu 
sfinţi, capete înaripate de îngeri iar deasupra lor şi în pandantivi sunt redate 
şase scene ce marchează cele mai importante momente din viaţa Sf. Eftimie, 
care este sfântul protector al bisericii.26 În restul pronaosului, naosului şi 
altarului pictura este rezultatul reparaţiei din 1860 – după cum este 
menţionat în pisania pictată în interior”.27 Nu putem fi siguri cât din pictura 
ce se păstrează astăzi este originală deoarece este foarte greu de a distinge 
zonele repictate la reparaţiile suferite de biserică în timp. 
                         
23 CORINA POPA, DUMITRU NĂSTASE, Biserica Fundenii Doamnei, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1969, p. 23. 
24 MOHANU DAN, op.cit., p. 16. 
25 IBIDEM, p. 16-17. 
26 CORINA POPA, DUMITRU NĂSTASE, op.cit., p. 21. 
27 IDEM, p. 23. 
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Biserica Fundenii Doamnei este printre puţinele biserici care are şi 
îşi păstrează stucatura devenită caracteristică a secolului al XVIII-lea. 
Aceasta se deosebeşte de celelalte monumente prin folosirea unor elemente 
noi atât în privinţa decoraţiei cât şi ca sistem constructiv.28 Arhitectura 
acestei biserici este realizată într-o decoraţie în stuc unicat la noi în ţară. 
Aspectul deosebit al monumentului nu este dat numai de elementele 
orientale, dominante şi luxuriante ci şi de un rafinament îndelung filtrat de 
Renaşterea italiană.29 Pentru a adapta decoraţia la noul suport care se afla la 
exterior şi era mai extins dar şi pentru a o proporţiona  cu arhitectura, 
meşterii angajaţi au compus forme şi motive noi, mai mari, mai complexe, 
care au înlocuit reţeaua vegetală obişnuită. Faţada este împărţită în trei 
registre, inegale ca înălţime şi separate prin brâuri executate din stucatură 
sub formă de solzi de peşte.30 Împărţirea lor nu mai corespunde împărţirii 
clasice a faţadelor din Valahia, adică două registre despărţite printr-un brâu 
median.  

În primul registru, cel inferior, avem o înlănţuire de medalioane 
decorate cu motive florale. Registrul median cuprinde şi ferestrele bisericii. 
Tot aici avem, încadrate de chiparoşi stilizaţi, havuzuri cu peşti, păuni, vase 
orientale cu buchete de flori, ramuri cu fructe exotice, totul luat parcă dintr-o 
miniatură persană. Ancadramentele din piatră ale ferestrelor au un relief 
accentuat, bazat pe chipuri de îngeri. Acestea sunt dublate de un alt 
ancadrament din stuc ce preia relieful ancadramentului din piatră. Ultimul 
registru, cel de sub cornişă, este compus din medalioane florale despărţite de 
chiparoşi.31 În ordine cronologică este prima biserică la care apar 
medalioane în registrul superior al faţadelor.32  

Pridvorul, deasupra arcelor trilobate, are o stucatură decorată cu un 
delicat câmp floral. Sub cornişă regăsim şi la pridvor medalioane florale. 
Atât soclul cât şi cornişa aveau decoraţie în stuc dar azi ea a dispărut. În 
schimb o decoraţie florală se păstrează la turnul clopotniţă. Motivele 
orientale (persane) folosite pentru a realiza decoraţia în stuc au un caracter 
de unicat.33 Sursa noilor elemente ce compun motivele folosite au fost alese 

                         
28 FLORIN GEORGESCU, PAVEL CERNOVODEANU, ALEXANDRU CEBUC, op. cit., 
p. 28. 
29 DAN MOHANU, op. cit., p. 6. 
30 FLORIN GEORGESCU, PAVEL CERNOVODEANU, ALEXANDRU CEBUC, op.cit., 
p. 29. 
31 DAN MOHANU, op. cit., p. 10-11. 
32 FLORIN GEORGESCU, PAVEL CERNOVODEANU, ALEXANDRU CEBUC, op. cit., 
p. 29. 
33 IBIDEM, p. 28. 
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din broderiile şi covoarele orientale dar au fost adăugate şi vase, mobilier, 
flori şi fructe locale.34  

Din scrieri vechi s-a aflat că decoraţia exterioară a fost cândva 
colorată în câteva tonuri ca: roşu închis, albastru cenuşiu, verde şi auriu.35 
Astăzi acest lucru nu mai este vizibil decât foarte puţin în zona superioară, 
la turle, dar nu se poate spune dacă este pictură originală s-au repictare. 
Biserica a contribuit la formarea noului stil românesc al veacului al XVIII-lea. 
 
3. Decoraţie în piatră - pisania, pietre de mormânt, ancadramente, 
coloane 
Sculptura bogată ce împodobeşte ancadramentele ferestrelor, coloanele 
pridvorului şi portalul foloseşte un limbaj decorativ tributar artei baroce 
italiene de factură veneţiană.36 În cadrul artei brâncoveneşti nota particulară 
a monumentelor este dată de varietatea  elementelor decorative, lucru regăsit 
şi la biserica Fundeni. Elementele animaliere, figurative şi de arhitectură 
prezente la articularea portalului sunt o caracteristică a sculpturii munteneşti 
din ctitoriile cantacuzine.37 Coloanele ce susţin arcurile trilobate au o 
decoraţie sculptată în piatră sub formă de torsadă. Capitelurile sunt de 
asemenea decorate cu frunze de acant sculptate şi răsucite la colţuri în 
volute. Pisania realizată din piatră sculptată se continuă cu un portal frumos 
decorat ce se termină cu capete de lei puternic stilizaţi. 

Ancadramentele ferestrelor au la bază chipuri de îngeri puternic 
reliefate. În interiorul bisericii şi în pronaos nu se găsesc pietre de mormânt. 
Acestea sunt prezente în curtea bisericii şi sunt toate din piatră. Din punct de 
vedere tehnologic toate elementele sculptate ale bisericii au fost realizate 
prin dăltuire. Piatra folosită este una foarte moale şi de aceea se pot observa 
fenomene de clivaje şi de pierdere a coeziunii. 
 
4. Intervenţii în timp asupra ansamblului şi a componentelor 
Aerul medieval al Bucureştiului a fost de-a lungul timpului grav afectat de 
distrugeri şi incendii. Oraşul a pierdut în mod tragic o serie de monumente, 
mai ales biserici în decursul campaniei de "urbanism" iniţiate în cadrul 
sistemului totalitar reprezentat de Nicolae Ceauşescu. Din nucleul oraşului 
medieval de pe malurile Dâmboviţei, s-au păstrat unele vestigii, un exemplu 
fiind şi Biserica Fundenii Doamnei.  

                         
34 CORINA POPA, DUMITRU NĂSTASE, op. cit., p. 30. 
35 IBIDEM, p. 28. 
36 IBIDEM, p. 10-11. 
37 IDEM. 
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Multe date în legătură cu reparaţiile pe care le-a suferit biserica din 
1699  până în 1993 nu sunt consemnate iar despre restaurările suferite din 
1993 şi până astăzi putem afla dintr-un singur document aflat la INMI. Din 
document reiese că o primă reparaţie ar fi avut loc în veacul al XVIII-lea, 
între 1756 şi 1757,38 în vremea lui Constantin Mavrocordat. Nu se spune ce 
s-a reparat dar faptul este confirmat de prezenţa portretului lui Constantin în 
tabloul votiv. Deoarece ştim că tehnica folosită de Pârvu Mutu este una 
destul de fragilă este posibil să se fi ,,restaurat” şi pictura încă din acea 
vreme. 

În 1860, Doamna Ghica, văduva lui Grigore Dimitrie Ghica, se 
ocupă de refacerea vechii ctitorii cantacuzine. În pronaos există o inscripţie 
pictată care spune: ,,Acest sfânt şi dumnezeiesc lăcaş s-au făcut din temelie 
de robii lui Dumnezeu Mihail Cantacuzino şi de Dumitraşcu Racoviţă la 
leat 1699 dar acum, la anul 1860 s-au reparat de Doamna Maria Ghika, 
spre pomenirea ei, august 4”.39 Ştim că la această restaurare s-a refăcut 
aproape toată pictura interioară şi este posibil să se fi lucrat şi la structură, în 
special la acoperiş. Reparaţia realizată în anul respectiv a lăsat decoraţia în 
stuc intactă.40  

Începând cu anul 1942 Comisia Monumentelor Istorice aprobă 
,,Devizul descriptiv şi proiectele pentru ferestre duble şi grilajul de fier de la 
biserica Fundenii Doamnei”.41 În următorii ani se vorbeşte despre o refacere 
a acoperişului, a tencuielilor, de reparaţii interioare şi exterioare, înlocuirea 
cărămizilor degradate ale soclului şi refacerea trotuarului perimetral.42 
Acesta din urmă este din cărămidă şi este posibil să fi fost făcut în 1993 s-au 
în anii următori. La una din restaurările prin care a trecut biserica s-au făcut 
tiviri ale marginilor lacunelor din zidăria de la exteriorul bisericii şi din 
pronaos, s-au asigurat cu foiţă pelur unele elemente de decoraţie din 
stucatură care ameninţau să cadă, s-au făcut diferite teste de chituire a 
lacunelor exterioare şi de refacerea a elementelor din stucatură şi de 
îndepărtare a depunerilor şi a biofilmului de pe faţadele bisericii. Toate cele 
numite mai sus s-au făcut în anul 2007, moment în care pictura murală din 
interiorul bisericii se afla în curs de restaurare.   

 
 

     
                         
38 DAN MOHANU, op. cit., p. 22. 
39 IDEM. 
40 FLORIN GEORGESCU, PAVEL CERNOVODEANU, ALEXANDRU CEBUC, op. cit., 
p. 28. 
41 DAN MOHANU, op. cit., p. 23. 
42 IBIDEM, p. 22. 
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5. Starea de conservare a bisericii 
În urma investigaţiilor s-a constatat că statica bisericii ar putea fi afectată de 
faptul că aceasta a fost construită în apropierea unui lac, dar în lipsa mai 
multor analize nu se poate preciza nivelul pânzei freatice, sau existenţa 
izvoarelor subterane prezente sub monument. Este posibil să fi fost afectată 
de seismele care au avut loc de-a lungul timpului, mai ales de cel din 1802, 
dar azi aceste urme nu mai sunt vizibile în afară de zona pridvorului unde 
există fisuri în cheile arcelor şi în jumătatea estică a bolţii elipsoidale, la 
unirea cu zidul vestic al pronaosului. Aceste fisuri au fost chituite dar, în 
mare parte, încă mai sunt vizibile. Un factor care cu siguranţă are efecte 
negative asupra staticii bisericii o constituie omul, în sensul că în jurul 
bisericii s-au construit şi încă se mai construiesc clădiri moderne iar traficul 
este foarte intens şi se desfăşoară foarte aproape de biserică. Vibraţiile 
produse numai de aceste două activităţi sunt foarte dăunătoare vechiului 
monument. 

Fundaţia originală este vizibilă într-un martor realizat pe estul 
bisericii, la mijlocul absidei altarului. Aceasta este din cărămidă, ca şi restul 
bisericii şi este puternic afectată de umiditatea de capilaritate. Cauza o 
constituie inexistenţe unui trotuar adecvat, a unei rigole şi a unor burlane 
corespunzătoare care să îndepărteze apa de fundaţia bisericii sau să asigure 
o evaporare corespunzătoare a acesteia. Astfel apa rămâne la baza bisericii 
şi cărămida fundaţiei este puternic afectată. Zidăria bisericii este realizată în 
întregime din cărămidă roşie îngustă şi alungită. 

Dimensiunile aproximative sunt de 25-27 x 14 x 4cm iar rosturile de 
mortar sunt aproape egale în grosime cu cărămizile, aproximativ 3 cm.43 
Unitatea zidăriei este dată de alternarea cărămizilor cu mortarul ce are un 
adaos hidraulic. Zidurile au o grosime în medie de aproximativ 90 cm, dar 
această grosime se măreşte către 140cm în zona de vest unde se află scara 
clopotniţei şi unde este preluată o parte din greutatea turlei de pe pronaos.44 
Mortarul de var cu adaos hidraulic de cărămidă pisată a fost folosit la 
exteriorul bisericii pentru a tencui zona inferioară, adică cea a soclului, 
pentru a micşora efectele umidităţii de capilaritate.  

Zidăria  este afectată de umiditatea de capilaritate în partea inferioară 
şi de eflorescenţele saline rezultate în urma umidităţii. La aceasta se mai 
adaugă şi umiditatea de infiltraţie care a afectat partea superioară a bisericii 
până la momentul reparării acoperişului. Zidăria este vizibilă în zonele 
lacunare din partea inferioară, de pe nordul bisericii unde aproape tot soclul 
este lipsit de tencuială şi de pe absida altarului, pe faţade. Marginile 

                         
43 IBIDEM, p. 20. 
44 IDEM. 
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lacunelor au fost tivite cu mortar în cursul lucrărilor de restaurare. Se 
observă de asemenea dezvoltarea unui atac biologic pe zidăria exterioară a 
faţadelor, lucru confirmat de prezenţa unui biofilm de culoare neagră. Acest 
biofilm este compus din diferite specii de licheni aflaţi în diferite stadii de 
dezvoltare.  

Pardoseala interioară şi nivelul de călcare este înălţat (aproximativ 
90 cm) în sensul că pentru a intra în biserică trebuiesc urcate câteva trepte, 
trei la număr, din pridvor în pronaos. Pardoseala interioară este cea originală 
deoarece se pot observa urmele bazelor coloanelor ce despărţeau la început 
pronaosul de naos şi este realizată din dale de piatră. În unele părţi piatra s-a 
erodat dar nu atât de rău ca cea din pridvor unde dalele sunt concave. Cauza 
o reprezintă enoriaşii care circulând au dus la erodarea pietrei prin efectul 
abraziv al contactului dintre încălţăminte, particule mici de piatră şi dalele 
ce formează pardoseala.  

Acoperişul a fost deteriorat şi a produs degradări specifice ca urmare 
a umidităţii de infiltraţie dar această problemă a fost remediată în momentul 
în care a fost înlocuit. Acoperişul este prevăzut cu un sistem de preluare a 
apelor pluviale compus dintr-un jgheab ce înconjoară acoperişul bisericii şi 
din burlane care preiau apa de la jgheab. Acest sistem ar fi foarte eficient în 
a reduce umiditatea de capilaritate dacă burlanele nu ar fi greşit realizate în 
partea inferioară. Acestea au gurile de deversare amplasate chiar lângă 
fundaţie şi în acest mod apa ajunge chiar la baza bisericii în loc să fie 
îndepărtată de aceasta. În acest fel este menţinută umiditatea de capilaritate 
şi se permite dezvoltarea atacului biologic. 
 
6. Starea de conservare a componentelor artistice 
În interior, ca în orice biserică, există un sistem de încălzire folosit 
ocazional, acesta fiind reprezentat de calorifere. Faptul că este folosit 
intermitent produce variaţii de temperatură în interior, variaţii ce afectează 
atât pictura murală cât şi componentele artictice din biserică: mobilier, 
catapeteasmă, etc. Variaţiile de temperatură mai pot fi cauzate şi de 
activitatea enoriaşilor. La exterior, biserica este supusă unui climat poluat, 
poluare datorată activităţii umane: trafic, lucrări de construcţie şi de 
amenajare, activităţi industriale, etc. Un alt factor este reprezentat de 
condiţiile de mediu naturale şi de existenţa păsărilor şi a altor vieţuitoare 
care folosesc biserica ca loc de staţionare s-au de vieţuire. 
 În ceea ce priveşte tehnica de execuţie a componentelor artistice, în 
particular a celor de lemn, nu sunt multe lucruri care pot fi spuse. Mobilierul 
existent este din lemn sculptat şi lăcuit. Acesta este nou şi nu are pictură pe 
el. Catapeteasma este formată din icoane şi medalioane pictate pe lemn, 
restul ansamblului nefiind din lemn sculptat ci vopsit în negru.  
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 Cauzele degradărilor la componentele artistice din lemn derivă din 
condiţiile de microclimat existente în biserică. Lemnul este afectat de 
variaţiile de temperatură cauzate de activitatea enoriaşilor, de lipsa unui 
sistem de încălzire şi de ventilaţie corespunzător. Aceste variaţii duc la 
apariţia umidităţii de condens, umiditate ce este absorbită de lemn şi 
produce degradările specifice, mai ales la pictura iconostasului. Lemnul mai 
este sensibil şi la atacul biologic, cauzat tot de condiţiile nefavorabile în care 
este ţinut. Degradări mai pot apărea şi datorită activităţii de întreţinere a 
componentelor artistice: desprăfuire, reîmprospătare cu ocazia sărbătorilor 
(icone); sau de venerare (sărutarea şi atingerea icoanelor).  
 
7. Propuneri metodologice privind intervenţia de conservare-restaurare 
a bisericii 
După examinarea monumentului concluziile au scos la iveală direcţiile în 
care trebuie acţionat pentru conservarea cât mai eficientă a bisericii. Deşi 
momentan acoperişul se află într-o stare bună, pentru a preveni apariţia 
infiltraţiilor, acesta trebuie verificat periodic, curăţat de depuneri şi 
schimbate olanele deteriorate. De asemenea trebuie verificat periodic şi 
jgheabul folosit pentru colectarea apei pluviale. Acesta necesită curăţare 
periodică pentru a nu se înfunda sau fisura. Zidăria, trotuarul şi bolţile 
trebuiesc menţinute sub observaţie pentru a vedea dacă apar fisuri, crăpături, 
lacune sau alte deteriorări datorate vibraţiilor. Pardoseala din piatră trebuie 
protejată cu covoare deoarece piatra este foarte uşor degradată de efectele 
abrazive produse de deplasarea enoriaşilor prin biserică sau chiar a 
personalului bisericii. Reducerea umidităţi de capilaritate se poate face prin 
construirea unei rigole şi prin înlocuirea trotuarului perimetral cu unul mai 
adecvat. Încă o problemă ce mai trebuie rezolvată o constituie modificarea 
burlanelor pentru ca acestea să îndepărteze apa colectată pe jgheab de 
fundaţia bisericii. 
           În interior microclimatul poate fi ameliorat prin realizarea unui 
sistem de încălzire şi de ventilaţie adecvat. Chiar în lipsa acestora o aerisire 
a spaţiului atentă poate avea rezultate destul de bune mai ales pe timpul verii 
şi a iernii. Curăţenia făcută cu un aspirator este recomandată deoarece nu se 
va mai depune atâta praf pe pictură şi pe componentele artistice. Tot la fel şi 
în cazul lumânărilor care nu trebuiesc aprinse în interior. Atât personalul 
bisericii cât şi enoriaşii trebuie să aibă grijă să nu deterioreze inconştient 
biserica. Este necesar să fie evitate cu orice preţ restaurările empirice, 
realizate cu ocazia sărbătorilor, a componentelor artistice, mai ales 
,,reîmprospătarea” picturii icoanelor. 
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Abstract: Preliminary Research on Conservation-Restoration 
Interventions at The Church „Fundenii Doamnei” - Bucharest 
In the restoration of churches, murals paintings, icons and decorative 
elements within them, it is necessary a preliminary research of the 
monument, a step that any cultural object must pass before any intervention 
of conservation and restoration takes place. 

It is performed a scientific, photographical and drawing 
documentation, there are done researches that aim to analyze the stylistic 
and iconographic composition of scenes, the timing, as well as identifying 
the chemical composition of materials put into the work. 

These researches are becoming useful in developing the 
methodology of conservation and restoration, as is the case of Church 
„Fundenii Doamnei” from Bucharest. After examining the monument, the 
research results revealed the directions to act for a more efficient 
preservation of the church, of the artistic components and the icons that are 
part of the iconostasis. 
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Figura lui Moise şi importanţa legii mozaice în  
scrierile Noului Testament 
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Keywords: Moses, Law, Torah, Pentateuch, Alliance, works of the law   

 
Introducere 
Moise este, în mod indiscutabil, cel mai important personaj din istoria 
poporului ales, cu un rol determinant în istoria sfântă a lui Israel, ca lider, 
profet, scriitor şi legiuitor. De numele său se leagă principalele evenimente 
care stau la baza conturării naţiunii israelite şi a credinţei mozaice. El nu 
este doar un lider naţional, ci este cel care a scos poporul evreu din robia 
egipteană şi a format naţiunea Israelului, transformând o masă de sclavi 
într-un popor capabil să devină „popor ales” (cf. Ieşirea 19, 5-6) şi „preoţie 
împărătească” (cf. I Petru 2, 9). De asemenea, Moise nu este doar un profet, 
ci şi „părintele profeţilor”, care-L preînchipuie pe Mântuitorul Iisus Hristos 
(cf. Deuteronom 18, 15-18). El este autorul primelor cinci scrieri ale 
Vechiului Testament, Pentateuhul sau Tora,2 şi personajul prin intermediul 
căruia a fost dată Legea pe muntele Sinai, de către Însuşi Dumnezeu 
(undeva în prima jumătate a secolului al XIII-lea î.Hr.). Datorită tuturor 
acestor calităţi şi a vocaţiei sale, Moise a devenit figura centrală a istoriei 
iudaice, care, sub imboldul poruncii divine, s-a pus în fruntea naţiunii 
israelite, devenind vectorul principal, forţa creatoare şi modelatorul acesteia. 
S-a remarcat printr-un pragmatism specific oricărui om al acţiunilor 
decisive, cu o prezenţă electrizantă, capabil de mânie acerbă şi nemiloasă 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 „Prima carte a Vechiului Testament, Pentateuhul, cuprinde cele cinci cărţi ale lui Moise, 
de unde şi numirea de pènte (cinci) şi teûchos (volum) = cinci volume. Cele cinci cărţi ale 
lui Moise au fost numite de iudei, cu privire la cuprins, Tora: Lege, cu privire la autorul 
omenesc Tora Moşe: Legea lui Moise, cu privire la autorul principal Tora Iahve: Legea 
Domnului. În limba targumelor se numesc Oraita: învăţătură. Greceşte se numesc nómos 
sau pentáteuchos (Bíblos): Pentateuh, sau cinci volume” – Pr. prof. VLADIMIR 
PRELIPCEAN, Pr. prof. NICOLAE NEAGA, Pr. prof. GHEORGHE BARNA, Pr. prof. 
MIRCEA CHIALDA, Sudiul Vechiului Testament, Ediţia a III-a îngrijită de Pr. conf. dr. 
Ioan Chirilă, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, p. 101. 
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fermitate, dar şi printr-o „spiritualitate intensă, după modelul contemplativ 
al iudaismului, minunată comuniune solitară cu sine şi cu Dumnezeu”.3 

Este important de remarcat faptul că Moise, deşi înzestrat cu o 
personalitate ieşită din comun, nu este câtuşi de puţin descris în paginile 
Vechiului Testament ca un „supraom”. Dimpotrivă, deşi reprezintă un 
amestec profund emoţionant de erou şi om, el este un muritor, „toiagul 
uman” prin intermediul căruia Dumnezeul lui Israel înfăptuieşte minunile 
Sale în rândul poporului ales. Totuşi, sub conducerea sa, au avut loc 
schimbări profunde în organizarea societăţii israelite. Dintr-o masă de 
oameni nedeprinsă cu ordinea, triburile s-au transformat într-o societate 
unitară, cu o structură ierarhizată. Normele de convieţuire au fost 
reglementate prin prevederi juridice, cultul a început să capete contur, 
instituţiile religioase şi serviciul preoţesc s-au organizat.4  

Abia începând cu Moise putem vorbi de un stat israelit bine închegat 
şi organizat pe baza unei „constituţii” inspirate de Dumnezeu. Moise n-a 
introdus ceva cu totul inovator, ci a pus la baza sistemului său de organizare 
a vieţii religioase şi politice instituţia patriarhală. Idealul constituţiei sale 
urmărea crearea unui organism social unitar şi indestructibil, care să se 
sprijine pe raporturi de dreptate, de frăţietate şi de dragoste reciprocă între 
membrii comunităţii. Toţi cercetătorii Legii Vechi, din trecut şi din prezent, 
se întreabă cu nedumerire cum a fost posibil ca dintr-un popor aşa de mic, 
precum Israel, să iasă o religie atât de înaltă şi de curată. Însă pentru noi 
acest lucru nu este un mister, ci e voinţa lui Dumnezeu.5 
 
Moise în tradiţia rabinică 
Şi tradiţia rabinică are drept fundament opera şi viaţa lui Moise. Exegeza 
rabinică se fondează pe ideea că Biblia ebraică este o operă perfect unitară şi 
riguroasă, până în cele mai mici detalii ale sale. La baza ei stă Tora/ 
Scriptura, care se compune din cele cinci cărţi ale lui Moise, inspirate de 
Dumnezeu.6 În interiorul ei, scrierile, pericopele, versetele se luminează 
reciproc, se asociază în numeroase feluri, justificând interpretările, pe 
principiul: „nu există nimic anticipat şi nimic întârziat în Tora!” (ebr. eïn 
moukdam ou-meouhar ba-Torah). Într-un text, ceea ce urmează explică ceea 

                         
3 PAUL JOHNSON, O istorie a evreilor, traducere de Irina Horea, Ed. Hasefer, Bucureşti, 
2001, p. 33. 
4 Cf. Dr. ALFRED HÂRLĂOANU, O istorie a Mozaismului şi a Israelului antic, Ed. Nemira, 
Bucureşti, 2001, p. 47.  
5 Pr. lect. dr. ATHANASIE NEGOIŢĂ, Instituţii sociale în Vechiul Testament, în Revista 
„Studii Teologice”, nr. 9-10/1950, p. 570.   
6 EPHRAÏM E. URBACH, Les sages d’Israël. Conceptions et croyances des maîtres du 
Talmud, Patrimoine. Judaïsme, Lagrasse/ Paris, Cerf/ Verdier, 1996, p. 300-301.    
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ce precede, iar ceea ce precede explică ceea ce urmează. Acest principiu al 
interpretării Scripturii se explică atât prin opera lui Moise, cât şi prin istoria 
lui Israel, în care începutul anticipă sfârşitul, iar sfârşitul trimite la început. 
Înţelepţii evrei s-au consacrat, cu o atenţie deosebită, studiului misiunii şi 
rolului lui Moise în evenimentele eliberării din robia egipteană. Aceasta 
deoarece au văzut în sclavia egipteană „rădăcina” tuturor sclaviilor 
ulterioare ale lui Israel şi în eliberarea din Egipt „rădăcina” tuturor 
eliberărilor ulterioare, până la ultima eliberare, care va fi definitivă.7  

Talmudul vorbeşte despre faptul că întreg universul este asociat 
elogiului lui Moise, a cărui personalitate o descrie în diferitele sale 
funcţiuni: Legislator preocupat de dreptate (cf. Deuteronom 33, 21); Profet 
fără egal, care a beneficiat de o comuniune constantă cu Dumnezeu (cf. 
Deuteronom 34, 10); Conducător al poporului ale cărui acţiuni sunt 
caracterizate de semne şi minuni în Egipt, asupra Mării Roşii, „cu mâna tare 
şi cu braţ înalt” în faţa Muntelui Sinai şi printr-o mare groază în traversarea 
deşertului. Ca cel ce a dat Legea în integritatea sa, Moise este şi primul ei 
interpret. Toţi cei care, de-a lungul generaţiilor, o studiază şi o aprofundează 
(ebr. talmidei hakhamim), se revendică a fi ai lui, se recunosc în el şi trăiesc 
în el. Moise mijloceşte şi după moartea sa către Dumnezeu pentru israeliţi. 
În momentul distrugerii Templului, el este invocat alături de Patriarhi şi, 
până în ultimul moment, ia parte la suferinţele şi la durerile generaţiilor 
poporului său. Meritele lui se întind asupra tuturor generaţiilor. Făuritor al 
eliberării din Egipt, el va participa şi la ultima eliberare a lui Israel. În 
fiecare evreu există o scânteie din Moise. El are valoare atât în sine, cât şi 
pentru întreg poporul, pe care îl încorporează. Cât despre Mesia, pe care 
Moise îl prefigurează, acesta va atrage spre sine aspiraţiile generaţiilor 
succesive, toate formate în spiritul Legii lui Moise.8    

   
Figura lui Moise în scrierile Sfântului Evanghelist Luca 
„Legea” este un concept-cheie în tradiţia lui Israel, căci ea este mărturia 
Legământului între Dumnezeu şi poporul Său şi regula de viaţă a acestuia 
din urmă. Interpretarea sa face obiectul numeroaselor discuţiilor şi 
interpelări în Israelul diversificat, din punct de vedere teologic, al secolului I 

                         
7 ESTHER STAROBINSKI-SAFRAN, La mort et la survie de Moïse d’après la tradition 
rabbinique, în La figure de Moïse. Ecriture et relectures, Labor et Fides, Geneva, 1978, 
p. 31.  
8 HERMANN L. STRACK, GÜNTER STEMBERGER, Introduction au Talmud et au 
Midrash, Traduction et adaptation de Maurice-Ruben Hayoun, 1986, Patrimoine. Judaïsme, 
Les Editions du Cerf, Paris, p. 39-43. Vezi şi MAURICE-RUBEN HAYOUN, La 
littérature rabbinique, coll. « Que sais-je? », Les Presses Universitaires de France, Paris, 
1990, p. 35-56.  
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d.Hr. Secta de la Qumran profera o interpretare originală a Legii lui Israel, 
dictată de orientarea aşa-numitului „Învăţător al dreptăţii”, conform căruia 
Scriptura este singurul izvor al dreptului, unul din motivele puternice ale 
separării esenienilor de celelalte partide religioase iudaice. Sunt 
binecunoscute, de asemenea, şi divergenţele constante dintre farisei şi 
saduchei cu privire la interpretarea Legii şi la importanţa tradiţiei orale. 
Chiar şi ucenicii Mântuitorului au propria lor hermeneutică a nomos-ului, 
reinterpretând Scriptura veche în lumina morţii şi Învierii Învăţătorului lor, 
căci aceasta vorbeşte, în mod profetic, despre evenimentele care 
prefigurează acţiunile soteriologice mesianice. „Iudaizanţii” din primele 
cercuri creştine sunt persoane ataşate iudaismului înţeles în sens strict care 
nu au înţeles că circumcizia şi practicile alimentare iudaice nu îşi mai găsesc 
locul în viaţa unui creştin (cf. Matei 15, 1-20; Marcu 7, 1-23; Fapte 15, 1-29, 
Galateni 2, 1-10).9 

Autorii sfinţi ai Noului Testament vorbesc aşadar despre împlinirea 
profeţiilor din trecut în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care este 
plēroma Legii (cf. Matei 5, 17) şi totodată télos-ul ei (cf. Romani 10, 4). 
Opera „în două volume” a Sfântului Luca (Evanghelia a treia şi Faptele 
Apostolilor) merg în aceeaşi direcţie, vorbind despre cele două etape 
distincte din istoria mântuirii omenirii: „Legea şi Profeţii au fost până la 
Ioan (i.e. Botezătorul); de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi 
fiecare se sileşte spre ea” (Luca 16, 16). 

Urmând linia tradiţională iudaică şi rabinică, Sfântul Luca îl percepe 
pe Moise, înainte de toate, ca pe cel care a mediat şi a redactat Legea 
(Tora).10 Porunca iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele figurează 
deja în Lege şi poate să ducă la viaţa veşnică.11 Poruncile Decalogului 
(referitoare la desfrânare, ucidere, furt, mărturie mincinoasă şi cinstirea 
părinţilor) trebuie dublate de renunţarea la bunurile materiale şi urmarea lui 
Hristos, „pentru împărăţia lui Dumnezeu” (cf. Luca 18, 29b). Potrivit unei 
maniere sugestive de a se exprima, Moise este asociat textului legislativ, 
devenind întruparea acestuia: persoana lui Moise reprezintă însăşi Legea. Cu 
toate că Sfântul Luca dovedeşte o vie simpatie la adresa iudaismului şi a 
instituţiilor sale, creştinismul primar (a cărui evoluţie este în mod strălucit 
descrisă în cartea Faptele Apostolilor) se va detaşa de Lege, de Templu şi de 

                         
9 HUGUES COUSIN, JEAN MASSONNET, JEAN-PIERRE LÉMONON, Le monde où 
vivait Jésus, Les Editions du Cerf, Paris, 1998, p. 500-505. 
10 Cf. Luca 5, 14; 16, 29;  Faptele 7, 38.  
11 Cf. Luca 10, 28. Aceleiaşi idei se raliază şi parabola Samarineanului milostiv (vv. 25-37), 
precum şi episodul Martei şi Mariei (vv. 38-42).  
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jertfele sale.12 Evanghelistul descrie Biserica drept poporul lui Dumnezeu 
reabilitat, restabilit în drepturile şi îndatoririle sale de către Mesia, aşadar, 
„adevăratul Israel”. Creştinii sunt urmaşii lui Avraam şi moştenitori ai 
făgăduinţelor, iar păgânii nu pot face parte din poporul lui Dumnezeu decât 
aderând la acest Israel convertit.13 

Deşi în iudaism Moise se impune sub aspect normativ,14 pentru 
opera lucană cel mai important este caracterul eminamente profetic al lui 
Moise.15 Ceea ce este cu adevărat important pentru evanghelist nu este 
Legea ca normă, ci Legea ca făgăduinţă împlinită acum, „în zilele din 
urmă” (cf. Fapte 2, 17). De altfel, acest aspect oral şi profetic al Torei 
devine predominant în Fapte: Moise a primit şi a transmis poporului 
„cuvinte de viaţă” (7, 38), a căror respectare înseamnă viaţă în Dumnezeu. 
Pentru creştini nu mai are valoare „ispitirea” Legii (ca pentru farisei sau 
esenieni), ci prezenţa în ei a Duhului Sfânt, care pe toate le plineşte. 
Patimile Mântuitorului, moartea şi Învierea Sa reprezintă împlinirea 
Scripturilor, deci a Legii şi a Profeţilor. Luca exploatează din plin această 
idee a Vechiului Testament, în special a Pentateuhului, care anunţă un 
Mesia suferind, un Christós pathētós,16 mai puţin prezentă la ceilalţi doi 
sinoptici şi destul de rară în opera Sfântului Pavel.  

În aceeaşi direcţie merge, în mod sugestiv, şi episodul disputei dintre 
Mântuitorul Iisus Hristos şi saduchei, care aduce în prim-plan interpretarea 
operei lui Moise. Saducheii întreabă despre înviere (în care nu credeau), 
recurgând la Legea înţeleasă ca normă imuabilă: „Învăţătorule, Moise a 
scris pentru noi: Dacă moare fratele cuiva, având femeie, şi el n-a avut 
copii, să ia fratele lui pe femeie şi să ridice urmaş fratelui său” (Luca 20, 
28). Iisus le răspunde, recurgând tot la Pentateuh, însă înţeles ca făgăduinţă. 
Argumentul este subtil şi convingător: „Iar că morţii învie, a arătat chiar 
Moise la rug, când numeşte Domn pe Dumnezeul lui Avraam, şi Dumnezeul 
lui Isaac, şi al lui Iacov. Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morţilor, ci al 
viilor; căci toţi trăiesc în El” (Luca 20, 37-38). 

                         
12 Vezi CIUREA MIHAI, Apostolatul universal al Sfântului Pavel şi relaţia sa cu Biserica-
mamă, în vol. Biblical Studies, Coordonatori: Mihai Valentin Vladimirescu; Gelu Călina, 
Ed. Universitaria, Craiova, 2008, p. 316-328. 
13 JACOB JERVELL, Luke and the People of God. A New Look at Luke-Acts, Augsburg, 
Minneapolis, 1972, p. 41. 
14 Tora, ca producţie literară a lui Moise, impunea fidelitate şi supunere. 
15 În aceasta şi constă originalitatea redacţională a autorului (cf. Luca 24, 27. 44-45; 9, 28-36). 
16 Cf. Fapte 26, 22-23: „Dobândind deci ajutorul de la Dumnezeu, am stat până în ziua 
aceasta, mărturisind la mic şi la mare, fără să spun nimic decât ceea ce şi proorocii şi Moise 
au spus că va să fie: că Hristos avea să pătimească şi să fie cel dintâi înviat din morţi şi să 
vestească lumină şi poporului şi neamurilor”.  
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După vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă a Templului, în 
proclamarea mesajului kerygmatic al morţii şi Învierii lui Iisus Hristos, 
Sfântul Apostol Petru invocă o serie de mărturii scripturistice care confirmă 
adevărul şi dau sens acestor evenimente. După ce vorbeşte despre glasul 
profeţilor în general,17 el purcede la citarea punctuală a unora dintre aceştia, 
printre care este şi Moise: „Moise a zis către părinţi: Domnul Dumnezeu va 
ridica vouă dintre fraţii voştri Proroc ca mine. Pe El să-L ascultaţi în toate 
câte vă va spune. Şi tot sufletul care nu va asculta de Proorocul Acela, va fi 
nimicit din popor” (Fapte 3, 22-23). Citarea despre profetul prefigurat de 
Moise se regăseşte în Pentateuh (cf. Deuteronom 15, 15.18-19), fiind unul 
dintre rarele pasaje profetice ale acestui grup de cinci cărţi.18 Aceeaşi 
profeţie va fi reluată în discursul Sfântului Arhidiacon Ştefan, înainte de 
moartea sa prin lapidare (Fapte 7, 37), care stabileşte un raport tipologic 
între Moise şi „profetul eshatologic”, adică Iisus Hristos. Viaţa lui Moise 
este înscrisă acum în istoria mântuirii, presărată de făgăduinţe şi de 
împliniri:19 

- ea reprezintă, mai întâi, realizarea unei promisiuni făcute 
Patriarhului Avraam (7, 7); 

- este, de asemenea, o perioadă de vestiri ale binefacerilor care vor 
urma (7, 37); 

- Moise este mai degrabă un profet decât un legislator, care vorbeşte 
şi împlineşte semnele; 

- Moise are o misiune de îndeplinit. Intervenţia sa salvatoare în cazul 
poporului său robit de egipteni devine paradigmatică pentru salvarea acestui 
neam în toate cazurile oprimării sale (7, 23-25); 

- cu toate acestea, Moise este neînţeles şi respins de poporul care 
dovedeşte nesupunere faţă de Lege şi tinde mereu spre Egiptul idolatru. 
Această „împietrire a inimii” devine, pentru Sfântul Luca, o constantă în 
istoria lui Israel. O regăsim în timpul lui Solomon, al Sfântului Ştefan şi, 
mai ales, în timpul Mântuitorului Iisus Hristos, a cărui venire stârneşte 
mânia şi ostilitatea. Pentru evanghelist, este vorba despre o luptă dusă 
împotriva Duhului Sfânt: „Voi cei tari în cerbice şi netăiaţi împrejur la inimă 

                         
17 „Dar Dumnezeu astfel a plinit cele ca mai înainte vestise prin gura tuturor profeţilor săi… 
Şi toţi profeţii , de la Samuel şi urmaşii săi câţi au grăit, zilele acelea le-au vestit” (Fapte 3, 
18. 24). 
18 Textul va atrage şi atenţia samarinenilor (al căror canon se limita la Pentateuh), precum şi 
a esenienilor (4 QTest, 5-7) – cf. JOACHIM JEREMIAS, „Mōuses”, în Theologisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament, Edited by G. Kittel and G. Friedrich, tome 4, Stuttgart, 
1942, p. 863.  
19 FRANÇOIS BOVON, La figure de Moise dans l’œuvre de Luc, în La figure de Moïse. 
Ecriture et relectures, Labor et Fides, Geneva, 1978, p. 59-60.  
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şi la urechi, voi pururea staţi împotriva Duhului Sfânt, precum părinţii 
voştri, aşa şi voi!” (7, 51); 

- nu se aminteşte nimic despre reticenţa iniţială a lui Moise de a-şi 
îndeplini misiunea trasată de Yahweh, sau despre moartea acestuia. Totul se 
concentrează asupra respingerii sale de către popor, el care era trimisul lui 
Dumnezeu pentru a-l salva. 

Moise a eliberat poporul din Egipt, împlinind voinţa şi promisiunea 
lui Dumnezeu. Paralela cu Iisus Hristos este evidentă: în ciuda reticenţei 
poporului în sânul căruia S-a născut, care L-a pedepsit cu Răstignirea, 
Mântuitorul a adus mântuirea pentru Israel şi pentru toate celelalte neamuri. 
Se pare că autorul a folosit figura lui Moise şi evenimentele Exodului drept 
modele şi tipuri, pentru a descrie activitatea Mântuitorului şi întemeierea 
Bisericii: pe de o parte, „itinerariul” (gr. hodós) lui Iisus din Galileea în 
Iudeea este văzut ca „un nou Exod”, în care ucenicii Îl urmează precum 
poporul ales pe Moise odinioară în traversarea deşertului;20 pe de altă parte, 
învăţăturile evanghelice sunt percepute ca un „nou Deuteronom” creştin.21  

Înţelegem din toate acestea că Sfântul Luca a optat pentru o prezenţă 
discretă, dar plină de semnificaţii, a lui Moise în opera sa. La fel ca şi iudeii, 
si noi creştinii trebuie să ne amintim cu mulţumire de Moise, căci acesta 
anunţă prin profeţie şi prin scoaterea poporului din robie venirea şi opera 
mântuitoare a Profetului cel adevărat şi ultim. În acest context, Legea nu 
mai are nici o valoare, ci vorbim despre vestea cea bună a Împărăţiei lui 
Dumnezeu.  
 
Rolul şi importanţa Legii lui Moise în epistolele pauline 
Analiza raportului dintre teologia Sfântului Pavel şi iudaism antrenează 
după sine problematica statutului Legii lui Moise, pentru că „nimic nu este 
mai complex în teologia lui Pavel decât rolul şi funcţiunea pe care o atribuie 
Legii” (D.G. Dunn).22 Putem sesiza o anumită coerenţă în abordarea 
subiectului Legii în opera paulină, discursul Apostolului Neamurilor fiind de 
cele mai multe ori ambivalent: invalidează şi onorează Tora deopotrivă. În 
                         
20 JINDŘICH MÁNEK, The New Exodus in the Book of Luke, în Revista „Novum 
Testamentum”, nr. 2/1968, p. 8-23. 
21 C.F. EVANS, The Central Section of St. Luke’s Gospel, în Studies in the Gospels, 
Memorial R.H. Lightfoot, Edited by D.E. Nineham, Oxford, 1955, p. 37-53.  
22 D.G. Dunn este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai tendinţei New Pespective 
on Paul. Analizând problematica Legii, el neagă funcţiunea mântuitoare a Torei în sine şi 
susţine statutul său de identity marker, aşadar funcţiunea sa socială, care legitimează 
exclusivismul lui Israel. Miza luptei Apostolului Neamurilor ar fi, aşadar, aceea a 
universalismului versus particularismului iudaic. Exegetul şi-a susţinut tezele într-o serie de 
publicaţii, începând cu 1983, care culminează cu opera monumentală – JAMES D.G. 
DUNN, The Theology of Paul the Apostle, Grand Rapids, Michigan, Eerdmans, 1998.  
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această dialectică acceptare/refuz este vorba, de fapt, de modularea 
discursului în funcţie de diversele roluri acordate Legii, ceea ce justifică de 
ce uneori Pavel, în interiorul aceluiaşi verset, este capabil să emită două 
judecăţi aparent contradictorii despre Tora.23 Există şi anumiţi factori interni 
care au facilitat adoptarea unei poziţii originale faţă de Tora, care îşi 
diminuează importanţa, dar nu dispare definitiv, în faţa Persoanei lui Iisus 
Hristos. Pe de o parte, iudaismul specific celui de-al Doilea Templu 
evoluează în sensul unei spiritualizări a riturilor şi al unei alegorizări a 
Scripturii. Pe de altă parte, teologia rabinică, de sorginte fariseică, susţine 
regula conform căreia întreaga Scriptură este conţinută într-un singur verset 
şi anume în „marea poruncă a iubirii”, din care Pavel va face norma 
hermeneutică a Torei, care funcţionează ca o lege în interiorul Legii.24  

Se pare că, atunci când foloseşte termenul grecesc (ho) nómos, 
Sfântul Apostol Pavel face întotdeauna trimitere la Legea lui Moise (ebr. 
Torah),25 plecând de la premisa că auditoriul sau cititorii săi se vor gândi în 
primul rând şi în principiu la Tora atunci când se foloseşte cuvântul „lege”. 
Cu toate acestea, termenul este folosit uneori cu sens restrâns, sinonim cu 
„poruncă”, alteori cu un sens mai larg, sinonim cu „Pentateuhul”. Cu alte 
cuvinte, există o anumită flexibilitate în discursul paulin despre „lege”.26  

Scopul Legii se leagă de două raţiuni majore: pe de o parte rolul 
protector, pedagogic al acesteia (cf. Galateni 3, 23-24), iar pe de altă parte, 
împlinirea făgăduinţei în Persoana lui Hristos (cf. Galateni 3, 19.22.23-26.29). 
Altfel spus, rolul Legii, legat de capacitatea sa de a-l proteja şi a-l păzi pe 
Israel, este similar cu cel al „celor slabe ale lumii” (gr. stoicheia), cărora li 
se atribuie puterea de a determina destinul indivizilor şi al naţiunilor. 
Aşadar, în viziunea Sfântului Pavel, Legea este oarecum similară îngerului 
păzitor al lui Israel, conform relatării din Deuteronom 32. Însă acest rol 
protector al Legii este limitat în timp şi el se termină acolo unde începe 
credinţa în Iisus Hristos: „Dar Scriptura a închis toate sub păcat, pentru ca 
făgăduinţa să se dea din credinţa în Iisus Hristos celor ce cred. Iar înainte de 
venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care 

                         
23 DANIEL MARGUERAT, Paul et la Loi : le retournement (Philippiens 3, 2 – 4, 1), în 
Paul, une théologie en construction, Sous la direction de Andreas Dettwiler, Jean-Daniel 
Kaestli et Daniel Marguerat, Ed. Labor et Fides, Geneva, 2004, p. 252-253. 
24 IBIDEM, p. 274-275. 
25 Vezi Galateni 2, 16; 3, 17; 4, 21; I Corinteni 9, 8-9.20, 14, 21.34; II Corinteni 3, 3-11; 
Romani 2, 12; 5, 13.20; 7, 12 etc. 
26 JAMES D.G. DUNN, op. cit., p. 131-133. 
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avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză către Hristos, pentru 
ca să ne îndreptăm din credinţă” (Galateni 2, 22-24).27  

Este evident contrastul dintre „codul scris”, „litera care ucide” (gr. 
grámma)28 şi „duhul” (gr. pneûma) care dă viaţă, între slujirea  spre moarte 
şi spre osândă (gr. diakonía toû Thanátou kaì tēs katakrìseôs) şi „slujirea 
duhului” (gr. diakonía toû pneúmatos) sau „slujirea dreptăţii” (gr. diakonía 
tēs dikaiosúnēs) care „cu mult mai mult prisoseşte în slavă” (cf. II Corinteni 
3, 6-9). Cu toate acestea, slujirea lui Moise s-a făcut întru slavă, chiar dacă a 
fost o „slavă trecătoare” care acum nu mai are valoare. Mai mult, intrarea lui 
Moise „înaintea Domnului, ca să vorbească cu El” (cf. Ieşirea 34, 34) este 
prezentată de către Sfântul Pavel ca un fel de convertire creştină (II 
Corinteni 3, 6).29 Din afirmaţia lui Pavel despre „tăierea împrejur” şi 
„netăierea împrejur” care nu valorează nimic, „ci paza poruncilor lui 
Dumnezeu” (cf. I Corinteni 7, 19), înţelegem faptul că Sfântul Pavel pune în 
evidenţă importanţa acelor aspecte ale Legii pe care le consideră normative 
pentru cei convertiţi. Cu alte cuvinte, autorul se poziţionează faţă valoarea 
Legii pentru creştini în funcţie de rolul acesteia faţă de progresul 
duhovnicesc. Cheia de înţelegere rămâne însă tot legătura strânsă dintre 
Tora şi Israel, ca Lege a lui Israel. Acolo unde acest aspect central al Legii 
este accentuat în exces, într-o manieră exclusivă şi exterioară (conflictul 
gravitând în jurul „necesităţii” circumciziei, cf. Fapte 15), Apostolul 
Neamurilor o refuză categoric. Dimpotrivă, ca Lege (i.e. porunci ale lui 
Dumnezeu), ea exprimă în continuare voinţa divină pentru întreaga 

                         
27 Cf. BRUCE W. LONGENECKER, The Triumph of Abraham’s God: The 
Transformation of Identities in Galatians, T&T Clark, Edinburg, p. 127-128. Vezi şi 
JEAN-PIERRE LÉMONON, Dans l’épitre aux Galates Paul considère-t-il la loi 
mosaïque comme bonne?, în La loi dans l’un et l’autre Testament, Les Editions du Cerf, 
Paris, 1997, p. 243-270; IN-GYU HONG, The Law in Galatians, JSOT Press, Sheffield, 
1993, p. 179-183; Pr. asist. VASILE MIHOC, Epistola Sfântului Apostol Pavel către 
Galateni. Introducere, traducere şi comentariu I, în Revista „Studii Teologice”, nr. 3-4/1983, 
p. 284-296.  
28 Atunci când foloseşte termenul gramma ca substitut al lui nomos, Sfântul Pavel nu recurge 
la o simplă sinonimie, ci pune accentul mai degrabă pe „legea scrisă”, Legea care trebuie 
căutată în litera scrisă. Gramma nu este legea în sine, cu valoare de concept, ci legea în 
aspectul său evident, Vechiul Testament, deci Legământul lui Dumnezeu cu Israel – cf. 
JAMES D.G. DUNN, Paul et la Torah: le rôle et la fonction de la Loi dans la théologie de 
Paul l’apôtre, în Paul, une théologie en construction, Sous la direction de Andreas Dettwiler, 
Jean-Daniel Kaestli et Daniel Marguerat, Ed. Labor et Fides, Geneva, 2004, p. 237. 
29 JAMES D.G. DUNN, 2 Corinthians 3, 17 – „The Lord is the Spirit”, în Revista „Journal 
of Theological Studies”, nr. 21/1970, p. 309-320. 
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umanitate, chiar dacă se diferenţiază de Legea care îl defineşte pe Israel şi 
nu se reduce la ea.30  

În Epistola sa către Romani, Sfântul Apostol Pavel dezvoltă ideea 
rolului central al Legii în recunoaşterea şi definirea păcatului (3, 20; 4, 15; 
5, 13; 7, 13 etc.). Deşi iniţial funcţia juridică a Legii pare să se aplice doar 
lui Israel („Câţi, deci fără lege, au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au 
păcătuit; iar câţi au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi” – 2, 12), totuşi 
ulterior apostolul face apel la o viziune mai largă, am putea spune chiar 
universală, a „dreptei orânduiri a lui Dumnezeu” (1, 31). Conform acesteia, 
„păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt 
loruşi lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia 
conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi apără” (2, 14-15). 
Aici, din nou, termenul nomos se înscrie în înţelegerea paulină mai largă 
focalizată pe Tora, dar nu se limitează şi nici nu se reduce la aceasta. Tot în 
Romani se vorbeşte şi despre felul în care Legea este folosită şi chiar 
încălcată prin puterea păcatului de a ispiti spre plăcere, ceea ce este contrar 
voinţei lui Dumnezeu. Afirmaţia iniţială are rezonanţa unei acuzaţii dure: 
„iar Legea a intrat şi ea ca să înmulţească greşeala” (5, 20), însă mai târziu 
este nuanţată şi devine clar că Sfântul Pavel se referă la rolul Legii ca agent 
de propagare a patimilor vinovate ale trupului (7, 5). Aşadar, Legea în sine 
nu este păcat, dar dă o posibilitate exclusivă de a cunoaşte păcatul, ca 
slăbiciune a trupului: „Ce vom zice deci? Au doară Legea este păcat? 
Nicidecum. Dar eu n-am cunoscut păcatul, decât prin lege. Căci n-aş fi ştiut 
pofta, dacă Legea n-ar fi zis: Să nu pofteşti!” (7, 7). Acest rol de „agent 
involuntar” al Legii este rezumat de Pavel în expresia „legea păcatului” (7, 
23.25; 8, 2).31 

În privinţa sintagmei „faptele legii” (gr. érga nómou),32 pe care 
Sfântul Pavel o foloseşte doar în Romani (3, 20.28) şi Galateni (2, 16; 3, 
2.5.10), aceasta se referă la ceea ce Tora cerea din partea lui Israel. Conform 
îndemnului constant al Bibliei ebraice, în special în Deuteronom, de a 
„urma/ a împlini Legea”, expresia menţionată desemnează ceea ce Legea 
                         
30 Cf. WOLFGANG SCHRAGE, Der erste Brief an die Korinther. 1 Kor 6, 12 – 11, 16, în 
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament VII/ 2, Zürich/ Braunschweig/ 
Neukirchen-Vluyn/ Benziger/ Neukirchener, 1995, p. 136. 
31 JOSEPH A. FITZMYER, Romans. A New Translation with Introduction and 
Commentary, The Anchor Yale Bible Commentaries 33, Doubleday, New York et al., 
1993, p. 578. 
32 Sintagma „faptele Legii” se întâlneşte şi în textele de la Qumran (maase ha-Torah), însă 
aici sensul este diferit, referindu-se (în special în textul aşa-numitei Scrisori halakice) la 
unele dintre faptele legii pe care Învăţătorul dreptăţii le recomandă spre practicare liderilor 
celorlalte partide religioase iudaice – cf. PIERRE GRELOT, Les œuvres de la Loi. A propos 
de 4Q394-398, în „Revue de Qumrân”, nr. 16/1994, p. 441-448. 



211 
 

cerea de la poporul Legii. Dacă „nomismul Legământului” descrie, deşi în 
mod imperfect, echilibrul, în soteriologia iudaică, dintre poporul ales de 
Dumnezeu şi obligaţia impusă acestuia de a se supune Legii date lui Moise 
pe Muntele Sinai, „faptele Legii” situează această obligaţie în interiorul 
cadrului legislativ al Legământului lui Dumnezeu cu poporul lui Israel.33  

Pericopa biblică din Epistola către Filipeni (3, 2 - 4, 1), deşi nu este 
considerată un locus classicus pentru ilustrarea statutului Legii în teologia 
paulină, conţine totuşi două elemente esenţiale ce pot fi evidenţiate relativ la 
acest subiect şi care ne ajută să înţelegem mai bine cum adeziunea lui Saul 
la credinţa în Iisus Hristos a influenţat percepţia sa despre Lege. Pe de o 
parte, ea se leagă de rolul pe care-l capătă Legea după evenimentul crucial al 
convertirii Sfântului Pavel (3, 6-9), iar, pe de altă parte, afirmă rolul Legii în 
cadrul kerygmei hristologice. Afirmaţia „în ce priveşte râvna, prigonitor al 
Bisericii; în ce priveşte dreptatea cea din Lege, fără de prihană” (3, 6) 
vorbeşte indubitabil despre conştiinţa sa ca fariseu, înainte de convertirea pe 
drumul Damascului şi corespunde calităţilor, înnăscute şi obţinute, 
enumerate în următoarele trei versete (vv. 4-6).34 Termenul ámemptos 
(„neprihănit”) din versetul 6 nu reprezintă o autoironie, ci vorbeşte despre 
conştiinţa apartenenţei la poporul ales, care a primit calea mântuirii prin 
observarea nestrămutată a Legii. Schimbarea perspectivei teologice din 
acest fragment presupune tocmai înlocuirea dreptăţii cea din lege (ek 
nómou) cu dreptatea care este prin credinţa în Hristos (ek Christoû), 
„dreptatea cea de la Dumnezeu pe temeiul credinţei” (v. 9). Noua condiţie 
creştină presupune un progres continuu, plasat mai degrabă sub rezerva 
eshatologică: „Nu (zic) că am şi dobândit îndreptarea, ori că sunt desăvârşit; 
dar o urmăresc, că doar o voi prinde, întrucât şi eu am fost prins de Hristos 
Iisus. Fraţilor, eu încă nu socotesc să o fi cucerit” (vv. 12-13).35 Apostolul 
nu pune în antiteză o dreptate universală cu una restrictivă şi particularistă, 
ci opune dreptatea înnăscută şi dobândită (pedigree-ul său fariseic) unei 
dreptăţi primite prin experiere din puterea Învierii lui Iisus Hristos, sub 

                         
33 Justification and Variegated Nomism. Volume I: The Complexities of the Second Temple 
Judaism, Edited by D.A. CARSON, PETER T. O’BRIEN, MARK A. SEIFRID, WUNT 
140, Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, p. 543-548. 
34 Un echivalent al acestei idei se regăseşte în fragmentul autobiografic din Galateni 1, 14: 
„Şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul 
meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti”. 
35 FRANÇOIS BOVON, L’homme nouveau et la Loi chez l’apôtre Paul, în Die Mitte des 
Neuen Testaments: Einheit und Vielfalt neutestamentlicher Theologie. Festschrift für 
Eduard Schweizer zum siebzigsten Geburtstag, Edited by Urlich Luz and Hans Weder, 
Vandenhoeck & Riprecht, Göttingen, 1983, p. 42-43. 
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specie crucis.36 Îndemnul la imitatio Pauli din versetul 17 („Fraţilor, faceţi-vă 
următorii mei!”) nu se justifică neapărat în contextul unei redefiniri a 
identităţii poporului lui Dumnezeu prin extensie la non-iudei, ci mai degrabă 
printr-o redefinire a identităţii credinţei, a cărei paradigmă devine Sfântul 
Pavel: „Apostolul însuşi devine norma a ceea ce este creştin” (J. Gnilka).37 
În spatele figurii Apostolului Neamurilor se prefigurează Domnul Iisus 
Hristos, veritabilul „typos”, Care în cetatea cerească „va schimba la 
înfăţişare trupul smereniei noastre ca să fie asemenea trupului slavei Sale, 
lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi toate (v. 21). Aşadar, acel 
mimesis al apostolului devine un mimesis al lui Hristos (imitatio Christi).38   

 
Abstract: The Figure of Moses and the Importance of the Mosaic Law 
within the New Testament Writings  
The Law (Torah) is the most important concept within the Judaic religious 
tradition and it usually refers to the first five books of the Bible (the 
Pentateuch), which were written by Moses. In the rabbinic literature, the 
term denotes both the five books of the Hebrew Bible and the oral tradition, 
which were given by God to Moses, have been passed from generation to 
generation and embodied in the Talmud. The New Testament authors speak 
about Jesus Christ as the fulfillment and the end of the Law. The 
ecclesiastical rule is the concord and harmony of the law and the prophets in 
the covenant delivered at the coming of the Lord. Considering the “new 
perspective on Paul”, in recent scholarship, the problem with Judaism, 
according to Saint Paul, the Apostle of Gentiles, was not works 
righteousness, but its failure to accept God’s new covenant in Christ, which 
embraced Gentiles as well as Jews. On this perspective, Paul’s gospel is not 
an answer to the troubled conscience of someone who can’t meet God’s 
demands. Rather, it is the fulfillment of God’s promise to Abraham to bless 
all nations. The “works of the law” against which Paul contends are not 
man’s attempts to satisfy God’s moral law, but the distinctions between 
Jews and Gentiles such as circumcision, food laws, and cleansings.

                         
36 GIUSEPPE BARBAGLIO, La Teologia di Paolo. Abozzi in forma epistolare, Dehoniane, 
Bologna, 1999, p. 340-346. 
37 JOACHIM GNILKA, Die Kehre des Paulus zu Christus (Phil 3, 2-21), în Per me vivere 
è Christo (Philippesi 1, 1 – 3, 21), Editore Paolo Lunardon (Serie Monografica di 
„Benedictina” 14), Abazzia di S. Paolo, Roma, 2001, p. 148. 
38 „Fiţi următori ai mei, precum şi eu sunt al lui Hristos” (I Corinteni 11, 1). 
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1. Definirea, etimologia, evoluţia şi semnificaţia termenilor 
,,comunicare” şi ,,comuniune”. 
Definirea comunicării 
Toate definiţiile date comunicării umane conţin următoarele elemente 
comune: comunicarea constă într-un proces de transmitere a informaţiilor, 
ideilor, opiniilor şi părerilor, fie de la un individ la altul, fie de la un grup 
social la altul.2  

Definiţiile comunicării sunt numeroase şi depind de specificul 
diferitelor discipline, de modelele teoretice adoptate şi de abordările 
metodologice. Astfel, ele redau diferite dimensiuni ale comunicării: 
transferul de informaţie (idei, cunoştinţe, gânduri, mesaje), ideea de 
influenţă sau de efect, exprimarea mesajelor prin semnale, mecanismul 
relaţiilor interumane, împărtăşirea şi înţelegerea semnelor de către cei aflaţi 
în comunicare. Comunicarea este deci: acţiune, interacţiune, interpretare 
comună şi relaţie, presupunând cel puţin trei elemente (,,triadă fondatoare”): 
comunicator, mesaj şi receptor.3 

În general, relaţiile umane - şi nu numai acestea - reprezintă 
interacţiuni comunicaţionale. Prin comunicare se transmit nu numai 
informaţii, dar şi semnificaţii. ,,Toate relaţiile interumane au o dimensiune 
simbolică: interacţiunile umane ar fi imposibile fără utilizarea sistemelor de 
semne şi a codurilor pentru transmiterea şi receptarea unor mesaje. Existăm 
unii pentru alţii şi interacţionăm unii cu alţii, în măsura în care comunicăm 
între noi, transmitem şi primim semnale, codificăm şi decodificăm mesaje. 
                         
1 Doctor  în Teologie al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian 
Patriarhul şi Inspector în cadrul Sectorului Teologic-Educaţional al Administraţiei 
Patriarhale. 
2 VASILE TRAN, IRINA STĂNCIUGELU, Teoria comunicării, Ed. Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2013, p. 12. 
3 IOAN DRĂGAN, Comunicarea, paradigme şi teorii, volumul I, Ed. RAO International 
Publishing Company, Bucureşti, 2007, p. 18-19. 
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Mesajele modifică informaţia celui care le primeşte şi eventual 
comportamentul său”.4 

În sens teologic, comunicarea reprezintă ,,relaţia interpersonală care 
se stabileşte între om (ca persoană şi fiinţă spirituală) şi Dumnezeu cel Unul 
în Fiinţă şi întreit în Persoane sau între om şi alte fiinţe spirituale, în special 
semenii săi, având ca efect imediat o apropiere a sufletului acestuia de 
Dumnezeu şi ca finalitate, mântuirea sa. Comunicarea omului cu Dumnezeu 
produce deci o transformare, o transfigurare a omului rugător, căutător de 
Dumnezeu”.5  

Comunicarea creştină îşi are rădăcinile ,,în simboluri, sunete şi 
gesturi, imagini, obiecte şi locuri care oferă posibilitatea întâlnirii pentru o 
comunitate de persoane… Comunicarea creştină începe cu mulţumirea 
pentru existenţa celuilalt şi cu cinstirea semenilor şi rugăciunea pentru pacea 
tuturor”.6 
 
Etimologia termenilor 
Comunicarea a fost percepută drept un element fundamental al existenţei 
umane, încă din antichitate. Însăşi etimologia termenului indică acest lucru: 
cuvântul ,,comunicare” provine din limba latină (communis însemna ,,a 
pune de acord”, ,,a fi în legătură cu”, ,,a fi în relaţie”) şi era folosit în 
vocabularul anticilor şi cu sensul de ,,a transmite şi celorlalţi”, ,,a 
împărtăşi ceva celorlalţi”.7 

La temelia formării verbului latin communico, -are stă adjectivul 
munis, -e, care însemna: ,,îndatoritor, serviabil, care îşi face datoria”. Astfel, 
a luat naştere communis = ,,care îşi împarte sarcinile cu altcineva”, iar apoi, 
în epoca clasică, cu sensul: ,,ce aparţine mai multora sau tuturor”. Sensul 
iniţial al lui communico, -are era ,,punerea în comun a unor lucruri”, 
indiferent de ce natură.8 

În acest context trebuie menţionat şi termenul dialog, care poate fi 
definit drept ,,convorbire între două persoane”.9 Însuşi sensul etimologic al 

                         
4 IOAN DRĂGAN, op. cit., p. 11. 
5 Pr. drd. VASILE CREŢU, Valenţe religioase ale comunicării, în Revista „Ortodoxia”, 
nr. 1-2/2004, p. 183. 
6 GORDON W. LATHROP, Life together in Word and Sacrament: Insights from Dietrich 
Bonhoeffer on Liturgy as a Communications Model, în „International Journal of Orthodox 
Theology”, nr. 3-2/2012, p. 45-56. 
7 VASILE TRAN, IRINA STĂNCIUGELU, op. cit., p. 12. 
8 MIHAI DINU, Comunicarea. Repere fundamentale, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 2010, p. 24. 
9 Dicţionar Explicativ al Limbii Române, Vasile Breban, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 
1998, p. 281. 
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cuvântului dialog (διάλογος = vorbire între... / prin cuvânt) arată con-vorbirea. 
Astfel, dilogul favorizează comunicarea.10 

Termenul comuniune provine din limba latină communio, -onis.11 În 
limba greacă întâlnim termenul κοινωνία = părtăşie, comuniune, 
împărtăşire, participare, unire, asociere, tovărăşie, punere în comun, 
legătură.12 

,,Cuvânt” provine din latinescul conventus = adunare, întrunire, 
reuniune; conventum = înţelegere, convenţie; de unde provine în limba 
franceză, termenul convent (mănăstire).13 

În limba greacă întâlnim λόγος = raţiune, cauză, cuvânt, Logos-Cuvântul 
lui Dumnezeu.14 

Odată cu răspândirea creştinismului, s-a evidenţiat sensul 
sacramental, euharistic, al comunicării: împărtăşirea credincioşilor în cadrul 
serviciului liturgic. Din această ultimă accepţiune, s-a dezvoltat antonimul 
excommunicare = ,,interdicţie de a primi împărtăşania”, echivalentă cu 
excluderea din comunitate.15 

În limba română, latinescul communicare a fost moştenit sub forma 
cuminecare. Astfel, există o dublă dimensiune a comunicării: comunitară şi 
sacră.16  

 
Limba Originară 
Umberto Eco, celebru semiotician, analizează într-un discurs intitulat ,,Pe 
urmele limbii perfecte în cultura europeană”, mitul ,,Limbii Originare”. 
Această limbă este numită în diferite feluri, precum: Limba Perfectă, Limba 
Mamă, Limba Edenică, Limba Secretă. Astfel, Eco subliniază relaţia dintre 
Geneză şi ,,Limba Originară”, în prima carte a Vechiului Testament, unde se 

                         
10 Pr. prof.  dr. VASILE GORDON, Fără dialog nu e posibilă comunicarea, în „Ziarul 
Lumina”, din 6 Noiembrie 2011, www.ziarullumina.ro/opinii/fara-dialog-nu-e-posibila-
comunicarea (03.02.2014). 
11 Pr. prof. dr. ION BRIA, Dicţionar de Teologie Ortodoxă de la A la Z, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1994, p. 95. 
12 Dicţionar grec-român al Noului Testament, MAURICE CARREZ, FRANÇOIS 
MOREL, Traducere de Gheorghe Badea, Ed. Societatea Biblică Interconfesională din 
România, Bucureşti, 1999, p. 163. 
13 Dicţionar Explicativ al Limbii Române, p. 242. 
14 Dicţionar grec-român al Noului Testament, p. 175. 
15 MIHAI DINU, op. cit., p. 24-25. 
16 IBIDEM. 
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spune că Dumnezeu l-a mandatat pe Adam pentru a da nume animalelor 
(Facere 2, 19).17 

În secolul al XIV-lea, Dante avea să se întrebe: ,,În ce limbă o fi 
vorbit Adam cu Dumnezeu în Paradis?” şi tot el formulează cea mai 
interesantă variantă privind ,,Limba Originară”: ,,Dumnezeu nu i-ar fi dat lui 
Adam o limbă gata făcută, ci doar un dar al limbii, ceva mai abstract şi mai 
primitiv decât o limbă, adică o forma locutionis (în termenii moderni o 
matrice lingvistică sau o gramatică universală)”.18 

Jean Kovalevsky deosebeşte în lucrarea sa, ,,Taina Originilor”, trei 
feluri de limbi: ,,divină, adamică şi cea de după cădere sau primordială.19 

,,Divinitatea intră în legătură cu oamenii şi alege o limbă de 
comunicare a voinţei Sale. Alegerea divină conferă limbii respective darul 
sacralităţii. Sanscrita, ebraica sau araba sunt venerate în mediile religioase 
aferente drept limbi sacre, căi de comunicare cu Cerul… doar în rugăciune, 
cuvintele intră în contact cu lumina sacralităţii, fiecare limbă de pe pământ 
este chemată să comunice dincolo de cuvinte”.20 
 
Turnul Babel şi Pogorârea Duhului Sfânt – de la dezbinarea prin cuvinte la 
reunificarea prin Duhul 
,,Istoria Turnului Babel a validat posibilitatea unei limbi originare”.21 
Momentul Turnului Babel este semnificativ pentru a descrie unicitatea şi 
universalitatea limbii omeneşti: ,,în vremea aceea era în tot pământul o 
singură limbă şi un singur grai la toţi” (Facere 11, 1), dar şi pentru a reliefa 
scindarea limbajului comun, scindare cauzată de aroganţa şi de vanitatea 
celor care doreau să construiască un turn care să ajungă până la cer, până la 
Dumnezeu, dar fără ajutorul lui Dumnezeu (Facere 11, 4). 

De aceea, în timpul zidirii Turnului Babel, Dumnezeu hotărăşte să 
amestece limbile: ,,iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-au 
apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă. 
Haidem, dar, să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai 
înţeleagă unul cu altul…De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că 
                         
17 DUMITRU BORŢUN, Semiotică. Teorii ale limbajului, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 
2013, p. 48,  apud UMBERTO ECO, Pe urmele limbii perfecte în cultura europeană, 
Editura Pontica, Constanţa, 1996, p. 13. 
18 DUMITRU BORŢUN, op. cit., p. 48, apud UMBERTO ECO, op. cit., p. 14. 
19 JEAN KOVALEVSKY, Taina Originilor, cuvânt înainte şi traducere de Dora Mezdra, 
Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 127. 
20 Pr. dr. NICOLAE DASCĂLU, Parabola făcliei aprinse. Comunicarea religioasă în era 
informaţională, Ed. Basilica, Bucureşti, 2012, p. 83. 
21 Pr. ILIE IVAN, Cuvântul în slujirea mântuirii, Teză de Doctorat, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, Universitatea Bucureşti, 1997, p. 31, apud N. R. PATAPIEVICI, Cerul văzut 
prin lentilă, Ed. Nemira, Bucureşti, 1995, p. 345. 
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acolo a amestecat Domnul limbile a tot pământul şi de acolo i-a împrăştiat 
Domnul pe toată faţa pământului” (Facere 11, 6-9). 

A existat aşadar, o degradare a limbii originare. ,,Se afirmă o 
degradare a cuvintelor originare, a limbii paradisiace, care a fost singura 
limbă a unei comuniuni reale între Dumnezeu şi om. Nesocotirea poruncii 
lui Dumnezeu a însemnat însă decăderea omului din Cuvântul şi alterarea 
cuvântului. Turnul Babel reprezintă de asemenea, o a doua cădere a omului 
şi o descompunere şi multiplicare a cuvintelor originare, până la pierderea 
forţei creatoare a Logosului”.22 

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae afirma că ,,orgoliul manifestat 
în înălţarea Turnului Babel i-a dus până la gradul de a nu mai avea aceeaşi 
limbă sau de a nu mai avea cuvintele ca mijloc de unitate”.23 

Limba originară putea fi prilej de creştere în comuniunea 
interpersonală, dar oamenii au ratat această şansă, din orgoliu, pierzând 
astfel şi unitatea limbii şi puterea unificatoare a cuvintelor. ,,În acea vreme, 
oamenii aveau o singură limbă şi se puteau înţelege unii cu alţii. În loc să 
folosească aceasta pentru a spori în comuniune unii cu alţii şi cu Dumnezeu, 
ei se unesc într-un cuget trufaş pentru a construi prin ei înşişi un turn al 
cărui vârf să ajungă la cer... În loc să fie temei al unităţii, acest turn va 
constitui premiza dezbinării între oameni, a separării între ei, al unui 
amestec generator de neînţelegeri şi confuzii... Este de menţionat că Tradiţia 
Bisericii ne învaţă că restaurarea unităţii pierdute se face prin momentul 
Cincizecimii, un antipod al Turnului Babel”.24 

În acest sens, putem privi Turnul Babel ca pe un moment al 
dezbinării şi al alterării cuvintelor, iar Pogorârea Duhului Sfânt, ca praznic 
al restaurării cuvintelor şi al reunificării personale. ,,Dacă la Babilon 
orgoliul născut din realizările măreţe în planul material al lumii, a dus la 
despărţirea limbilor sau la dezbinările prin cuvintele menite să unească pe 
oameni, la Cincizecime, Duhul iubirii între Persoanele Sfintei Treimi, 
revărsat asupra lor, îi reunifică în Hristos, Cuvântul sau Raţiunea adevărată 
unică a lui Dumnezeu, întrupat ca om”.25 

                         
22 Pr. ILIE IVAN, op. cit., p. 31-32. 
23 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mitropolia 
Olteniei, Craiova, 1987, p. 259. 
24 ADRIAN LEMENI, Diac. SORIN MIHALACHE, Pr. RĂZVAN IONESCU, Pr. 
CRISTINEL IOJA, Apologetica Ortodoxă, Dialogul cu ştiinţele contemporane, vol. II, Ed. 
BASILICA, Bucureşti, 2014, p. 345. 
25 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, op. cit., p. 268. 
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Prin Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu şi prin Pogorârea Duhului 
Sfânt sub chipul limbilor ,,ca de foc” (Faptele Apostolilor 2,3), ,,cuvintele 
îşi recapătă forţa unităţii creatoare”.26 

Biserica s-a născut din ,,limbile de foc ale Duhului”,27 Care reface 
unitatea limbii primordiale, ,,topită de răutatea oamenilor la Turnul 
Babel, realcătuind astfel, o unică limbă, limba de foc a Duhului Sfânt… 
Este limba Duhului Sfânt, care vorbeşte în adâncul fiinţei umane, tăcând 
şi realizând comuniunea dintre Dumnezeu şi oameni şi dintre oameni; 
este meta-limbajul sau limbajul sacru pe care numai Dumnezeu îl 
vorbeşte în toţi cei plini de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 4, 8), care 
<<grăiesc cu îndrăzneală Cuvântul lui Dumnezeu>> (Faptele Apostolilor 
4, 31)”.28 

 
Evoluţia şi semnificaţia comunicării 
Primele preocupări practice privind comunicarea, le-au avut grecii, pentru 
care, ,,arta cuvântului, măiestria de a-ţi construi discursul şi de a-l exprima 
în agora era o condiţie indispensabilă statutului de cetăţean”.29 

Elementele specifice teoriei comunicării au apărut pentru prima dată 
în secolul al VI-lea î. Hr., în lucrarea lui Corax din Siracuza, ,,Arta 
retoricii”. Însă, cei care au avut cea mai importantă contribuţie în 
instituţionalizarea comunicării ca disciplină de studiu au fost Platon şi 
Aristotel. 

Romanii au preluat de la greci aceste preocupări privind 
comunicarea, contribuind la dezvoltarea lor. Astfel, au elaborate primul 
model al sistemului de comunicare.30 

Începând cu secolul al XVI-lea (odată cu dezvoltarea poştei şi a 
drumurilor moderne), termenul ,,comunicare” capătă şi un înţeles nou: ,,a 
transmite”. Din secolul al XIX-lea, sensul ,,a transmite” este prioritar, drept 
urmare a dezvoltării tehnicilor moderne de comunicaţii (trenul, telegraful, 
automobilul, telefonul).31 

În limba română există o diferenţă semnificativă între comunicare, 
comunicaţie, mijloace de comunicaţie şi mijloace de comunicare. Termenul 
comunicaţie descrie sistemul tehnic de transmitere de date (fax, internet, 
telefon, telegraf, morse etc.). Mijloacele de comunicaţie sunt cele care 

                         
26 Pr. ILIE IVAN, op. cit., p. 32. 
27 PAUL EVDOKIMOV, Ortodoxia, traducere de Dr. Irineu Popa, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1996, p. 159. 
28 Pr. ILIE IVAN, op. cit., p. 102-103. 
29 VASILE TRAN, IRINA STĂNCIUGELU, op. cit., p. 13. 
30 IBIDEM. 
31 IOAN DRĂGAN, op. cit., p. 16. 
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,,transportă” o marfă (trenul, metroul etc.), în timp ce mijloacele de 
comunicare ,,transmit” o ştire,32 o informaţie, un mesaj (astfel, putem 
menţiona mijloacele comunicării mediatice: presa scrisă, radio, TV, 
Internet). 

În contextul noilor mijloace de comunicare ,,termenul adecvat ar fi 
cel de comunicare-difuzare. Astfel, apariţia comunicării tehnice, pe lângă 
cea naturală, implică deci o schimbare a sensului termenului: ideea de 
împărtăşire (a unor mesaje) va fi dublată de cea de transmitere (comunicare 
instrumentală)”.33 

În prezent, în era comunicării, asistăm la formarea primului imperiu 
cu adevărat mondial, ,,imperiul mediatic”,34 în care există numeroase 
provocări şi riscuri, precum pierderea dimensiunii interpersonale a 
comunicării şi lipsa comuniunii. 
 
2. Particularităţile comunicării, procesul de comunicare şi forme ale 
comunicării. 
Particularităţile comunicării pot fi sistematizate astfel:  

- comunicarea are rolul de a-i pune pe oameni în legătură unii cu 
alţii; 

- în procesul de comunicare, prin conţinutul mesajului se urmăreşte 
realizarea anumitor scopuri şi transmiterea anumitor semnificaţii; 

- orice proces de comunicare are o triplă dimensiune: comunicarea 
exteriorizată (acţiunile verbale şi nonverbale observabile de către 
interlocutori), metacomunicarea (ceea ce se înţelege dincolo de cuvinte) şi 
intracomunicarea (comunicarea realizată de fiecare individ în forul său 
interior); 

- procesul de comunicare se desfăşoară într-un context (are loc într-un 
anume spaţiu psihologic, social, cultural, fizic şi temporal); 

- procesul de comunicare are un caracter dinamic (are o anumită 
evoluţie şi influenţează persoanele implicate în proces); 

- procesul de comunicare are un caracter ireversibil (o dată transmis 
un mesaj, el nu mai poate fi ,,oprit” ,,în drumul” lui către destinatar); 

- în situaţii de criză, procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi 
o sferă mai mare de cuprindere; 

- semnificaţia dată unui mesaj poate fi diferită atât între partenerii 
actului de comunicare, cât şi între receptorii aceluiaşi mesaj; 

                         
32 MIHAI DINU, op. cit., p. 19-20. 
33 IOAN DRĂGAN, op. cit., p. 16. 
34 IBIDEM, p. 5. 
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- orice mesaj are un conţinut manifest şi unul latent (cel latent fiind 
mai semnificativ).35 
 
Procesul de comunicare 
Comunicarea poate fi privită drept un proces prin care un emiţător transmite 
informaţii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce 
asupra receptorului anumite efecte, reacţii (feed-back). Fiecare proces de 
comunicare are o structură specifică, reprezentată de relaţia trinomului 
emiţător-mesaj-receptor.36 

Emiţătorul transmite către receptor un mesaj într-un anumit cod 
(limbaj), iar receptorul va iniţia o acţiune de decodare a mesajului ce i s-a 
transmis. Astfel, emiţătorul are rolul de a oferi, iar receptorul are scopul de a 
primi informaţia. 

 
Forme ale comunicării 
În funcţie de criteriul luat în considerare, distingem mai multe forme ale 
comunicării. 

Un prim criteriu pentru clasificarea formelor de comunicare este 
reprezentat de modalitatea sau tehnica de transmitere a mesajului. Se pot 
identifica astfel, următoarele forme de comunicare:  

- comunicarea directă (interpersonală - presupune contacte 
personale între fiinţele umane; mesajul este transmis prin mijloace primare: 
cuvânt, gest, mimică);  

- comunicarea indirectă (utilizarea unor dispozitive tehnice pentru 
transmiterea informaţiilor; mesajul este transmis prin tehnici secundare: 
scriere, tipăritură, semnale transmise prin cabluri, sisteme grafice etc.).37 

Comunicarea indirectă cuprinde cinci categorii: comunicarea 
imprimată (presa, revista, cartea, afişul), comunicarea înregistrată (film, 
disc, bandă magnetică etc.), comunicarea prin fir (telefon, comunicarea prin 
cablu, fibre optice etc.), comunicarea radio-televizuală (radio, TV) şi reţele 
de comunicare Web (Internet).38 

În societatea informaţională, comunicarea indirectă (mediată de 
diferite dispozitive tehnice) este foarte des întâlnită. Putem observa astfel, 
necesitatea şi relevanţa comunicării directe, interpersonale, care presupune 
o relaţie vie, personală şi nu una virtuală şi impersonală. 

 

                         
35 VASILE TRAN, IRINA STĂNCIUGELU, op. cit., p. 14. 
36 IBIDEM, p. 14-16. 
37 IOAN DRĂGAN, op. cit., p. 17. 
38 IBIDEM. 
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În funcţie de modul în care persoanele participă la procesul de 
comunicare putem identifica următoarele forme ale comunicării:  

- comunicarea intrapersonală (comunicarea desfăşurată în forul 
interior, comunicarea cu sinele); 

- comunicarea interpersonală (dialogul dintre două sau câteva 
persoane aflate faţă-în-faţă; comunicare directă şi personalizată; pe lângă 
voce, au un rol important elementele comunicării nonverbale: kinetica - 
mimica feţei, gesturile, postura corporală şi proxemica - distanţa dintre 
interlocutori); 

- comunicarea de grup sau comunicarea în organizaţii (reunirea mai 
multor persoane pentru a dezbate şi a hotărî într-o anumită problemă); 

- comunicarea de masă (comunicarea realizată pentru publicul larg, 
de către instituţii specializate şi cu mijloace specifice).39 
 
3. Elementele structurale şi funcţiile limbajului în actul de comunicare. 
Elementele structurale ale comunicării 
Procesul de comunicare are câteva elemente structurale caracteristice:  

- existenţa a cel puţin doi parteneri (emiţător şi receptor) între care 
se stabileşte o anumită relaţie; 

- capacitatea partenerilor de a emite şi recepta semnale (mesaje) într-un 
anumit cod (limbaj), cunoscut de ambii parteneri; 

- existenţa unui canal al comunicării (un mijloc, un suport de 
transmitere al mesajului; de exemplu: undele sonore, undele radio, cablurile 
telefonice etc.);40  

- mijloacele de comunicare (mijloace de comunicare 
prezentaţionale: vocea, faţa, corpul, cele care utilizează ,,limbajele 
naturale”; mijloacele de comunicare reprezentaţionale: cărţi, picturi, 
arhitectură etc.; mijloacele tehnice care contribuie la procesul de 
comunicare: telefonul, faxul, calculatorul, mijloacele audio-video); 

- mediul comunicării (este influenţat de mijloacele de comunicare, 
astfel, existând un mediu oral, scris şi vizual); 

- barierele comunicaţionale (reprezintă perturbaţii ce pot interveni în 
procesul de comunicare); 

- feed-back-ul (reacţia, mesajul specific prin care emitentul primeşte 
de la destinatar un anumit răspuns cu privire la mesajul comunicat).41 

Toate aceste elemente structurale contribuie la formarea procesului 
de comunicare. Pentru ca un proces comunicaţional să fie eficient trebuie să 

                         
39 IBIDEM, p. 17-18. 
40 IBIDEM, p. 18. 
41 VASILE TRAN, IRINA STĂNCIUGELU, op. cit., p. 19-20. 
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se ţină cont permanent de scopul comunicării în diferitele contexte, de 
planificarea şi clarificarea ideilor ce urmează a fi comunicate, de alegerea 
momentului potrivit pentru a comunica, de folosirea unui limbaj adecvat şi 
accesibil.42 

Un mesaj poate fi transmis prin intermediul limbajului verbal 
(realizat cu ajutorul cuvintelor), nonverbal (expresia feţei, gesturile, postura 
corpului) şi paraverbal (tonalitatea şi inflexiunile vocii, ritmul de vorbire, 
pauzele dintre cuvinte).43 

Într-o comunicare orală există următorul raport al percepţiei 
informaţiei de către receptor: 7% cuvintele, 38% paralimbajul (în principal 
intonaţia şi inflexiunile vocii) şi 55% limbajul nonverbal.44 

Atât comunicarea verbală, cât şi cea nonverbală sunt esenţiale: 
,,Cuvintele îmbracă gândul şi dezvăluie sufletul. Felul în care vorbim ne 
dezvăluie firea şi personalitatea, gradul de cultură şi de educaţie, gusturile şi 
înclinaţiile... Ne putem cunoaşte unii pe alţii mai ales prin ce şi cum 
vorbim”.45 ,,Limbajul trupului este fascinant, pentru că el poate comunica un 
mesaj mult mai convingător decât cuvintele, fiind mai autentic, mai sincer, 
mai deschis şi încărcat de o anume emotivitate, care i se transmite şi 
receptorului”.46 ,,Când dai mâna cu cineva, îi comunici ceva; când spui un 
cuvânt cuiva, îi comunici ceva, îi dai din energia ta şi-i un fel de unire şi 
totuşi, nu e confuzie.47 

Referindu-se la comunicarea nonverbală, Părintele Stăniloae 
afirma: ,,dar cuvântul nu e unicul mijloc de comunicare între persoane... 
Mântuitorul Hristos Şi-a comunicat învăţătura prin cuvintele Sale, dar şi 
prin minunile Sale, prin acte concrete, ca expresie a iubirii Sale 
dumnezeieşti. Autoritatea cuvântului lui Iisus Hristos vine de la Cel ce 
învaţă şi face (Matei 7, 21). Toate faptele săvârşite de Iisus Hristos sunt 
cuvinte prelungite ale iubirii Sale faţă de oameni... Dacă astăzi Mântuitorul 
Hristos nu ne mai vorbeşte în mod direct, ori de câte ori se rostesc însă 
cuvintele Lui, cu credinţă şi cu dragoste, El este, oarecum, prezent; 

                         
42 IBIDEM, p. 21. 
43 IBIDEM, p. 19. 
44 IBIDEM, p. 89, studiu realizat de A. Mehrabian şi M. Weiner, Decoding of inconsistent 
communication. 
45 Pr. prof. IONUŢ BĂRBULESCU, ,Comunicarea nonverbală şi importanţa ei în 
discursul laic şi în predică, în „Anuarul Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul 
din Bucureşti”, Ed. Basilica, 2014, p. 143. 
46 ALLAN PEASE, Limbajul trupului. Cum pot fi citite gândurile altora din gesturile lor?, 
Editura Polimark, Bucureşti, 1993, p. 27. 
47 Arhimandrit IOANICHIE BĂLAN (editor), Omagiu Memoriei Părintelui Dumitru 
Stăniloae, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1994, p. 43. 
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vorbeşte şi lucrează în cei ce propovăduiesc învăţătura Lui”.48 ,,Persoanele 
umane îşi comunică una alteia lumina proprie prin cuvinte. Cuvântul poate 
fi astfel înţeles ca vehicul al luminii. Omul e lumină pentru că are un 
sens”.49 

Persoana umană urmăreşte căutarea şi primirea permanentă a luminii 
şi comunicarea ei, răspândirea luminii în comunicare cu semenii săi. 
,,Persoanele umane îşi comunică prin cuvinte lumina inepuizabilă sau, mai 
ales prin cuvinte, raţiuni comune în care adună lumina raţiunilor lucrurilor şi 
persoanelor cunoscute de ele, care şi ele îşi au un izvor, niciodată deplin 
definibil, în Dumnezeu”.50 

Părintele Dumitru Stăniloae subliniază importanţa comunicării 
nonverbale, arătând că: ,,lucrarea nemijlocită a lui Iisus Hristos, asupra altor 
oameni şi prin cuvintele lor şi asupra naturii pe care o sfinţesc prin cuvintele 
lor, de invocare a Lui” se realizează şi prin ,,gesturile lor de 
binecuvântare”.51 

Putem înţelege astfel, cum prin comunicare nu se transmit doar 
informaţii, ci mai ales, semnificaţii. ,,Fiind grăire spre celălalt, cuvântul e 
vehiculul comuniunii, liantul dintre persoanele ca subiecte. Cuvântul se 
împlineşte în gest”,52 ,,căci gestul duce până la actualizarea completă 
intenţia cuvântului, până la încorporarea înţelesului cuvântului. E altceva 
când cineva îmi declară că mă iubeşte şi altceva când el încorporează 
această declaraţie în gestul îmbrăţişării. Îmbrăţişarea este şi ea un cuvânt, 
dar un cuvânt dus până la capăt. E cuvântul împlinit. Fiul lui Dumnezeu n-a 
făgăduit numai prin cuvânt că ne iubeşte, ci ne-a arătat iubirea Sa deplină 
luând trup şi lăsându-Se răstignit pentru noi”.53 

 

                         
48 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Ortodoxie şi Românism, Ed. Tipografiei 
Arhidiecezane, Sibiu, 1935, p. 331-335. 
49 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, op. cit., p. 33. 
50 IDEM, Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 
1993, p. 35. 
51 IDEM, ,Cuvântul creator şi mântuitor şi veşnic înnoitor, în Revista „Mitropolia 
Olteniei”, nr. 1/1991, p. 7 
52 IDEM, Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 
1993, p. 77. 
53 IDEM, ,Doctrina luterană despre justificare şi cuvânt şi câteva reflecţii ortodoxe, în 
„Ortodoxia”, nr. 4/1983, p. 508. 
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Funcţiile limbajului 
Funcţiile limbajului54 sunt esenţiale în procesul comunicaţional, de aceea 
consider că este oportună şi o scurtă prezentare a acestora.  

1. Funcţia expresivă sau emotivă a comunicării constă în 
evidenţierea stărilor interne ale emiţătorului. 

2. Funcţia conativă (persuasivă sau retorică) este îndreptată către 
destinatarul comunicării de la care se intenţionează să se obţină un anumit 
tip de răspuns. 

3. Funcţia poetică este centrată pe mesaj (modul în care se 
comunică, aspectul comunicării). 

4. Funcţia referenţială acoperă referinţa mesajului (vizează şi cadrul 
situaţional în care are loc transmiterea mesajului). 

5. Funcţia metalingvistică se referă la gesturile sau tonul ce indică 
receptorului cheia în care trebuie decodificat mesajul. 

6. Funcţia fatică urmăreşte caracteristicile mijlocului de comunicare 
şi controlul bunei funcţionări a acestuia (semnale fatice: confirmări verbale 
sau prin mişcări ale capului etc.). 

 
4. Comunicarea – mai mult decât transmiterea de informaţii: 
experienţă interpersonală. 
Teologia valorifică comunicarea într-un mod interpersonal, exprimând 
,,experienţa comunicării omului cu Dumnezeu (pe verticală) şi mai mult, în 
virtutea acestei experienţe, a omului cu semenii săi (pe orizontală). În teologie 
nu putem vorbi de orice categorie de comunicare; ne referim în special la 
comunicarea interpersonală, deci a omului-persoană cu omul-persoană, dar 
mai ales cu Dumnezeu întreit în Persoane”.55 

În creştinism, există posibilitatea unei comunicări vii a omului cu 
Dumnezeu, comunicare ce stă la temelia comunicării interpersonale, dar 
care se desăvârşeşte doar în rugăciune, în dialog cu Dumnezeu. ,,Religia 
creştină este esenţialmente un fapt de comunicare şi ea se bazează pe 
credinţa, nu atât în Dumnezeu, cât în posibilitatea dialogului cu El… Fiinţa 
umană doreşte legătura cu alte persoane. Deşi comunicarea cu ceilalţi aduce 
mai multă bucurie şi satisfacţie omului şi contribuie la formarea lui ca 
persoană, este ştiut faptul că în multe situaţii, comunicarea după care râvnim 
nu se realizează deplin nici în relaţia cu ceilalţi”.56 

                         
54 VASILE TRAN, IRINA STĂNCIUGELU, op. cit., p. 73-74, apud ROMAN 
JAKOBSON, Lingvistică şi poetică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964. 
55 Pr. drd. VASILE CREŢU, Valenţe religioase ale comunicării, p. 190-191. 
56 IBIDEM, p. 182. 
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Putem înţelege astfel, că pentru a comunica este nevoie de încă o 
persoană, de existenţa unei relaţionări, pentru realizarea unei comunicări 
interpersonale, a unui dialog şi nu a unui monolog. Pentru a comunica cu 
ceilalţi trebuie să ştii în primul rând să comunici cu tine însuţi, dar şi să te 
străduieşti să comunici prin rugăciune, cu Dumnezeu, Izvorul comunicării şi 
al comuniunii desăvârşite. 

Comunicarea îl defineşte pe om ca fiinţă personală. ,,Prin 
comunicare, omul se autoconstruieşte... îşi reglementează experienţa socială, 
descoperă şi îmbogăţeşte cultural umanitatea, ajunge să cunoască realitatea 
existenţială, dar să o şi poată influenţa... Relaţia omului cu Dumnezeirea, a 
cărei exigenţă fundamentală este dragostea, se reflectă în comunicarea şi în 
comuniunea interumană”.57 

Astfel, putem afirma că fiinţa umană este ,,structurată pentru 
comunicare”,58 iar ,,Biserica este cea care dă omului o împlinire 
existenţială prin realizarea comuniunii cu ceilalţi şi prin unirea deplină cu 
Dumnezeu-Cuvântul, prin cuminecare. Setea după comunicarea cu 
Dumnezeu este o constantă a omului religios, implicat în inepuizabilul act 
de cunoaştere al Creatorului său”.59 

Comunicarea este împărtăşire, nu doar informaţie: ,,prin Hristos, în 
Duhul Sfânt, ni se comunică Viaţa, dar comunicarea nu este o simplă 
transmitere şi primire de informaţie, ci împărtăşire de Viaţă... Taina Vieţii 
este Cuvântul Însuşi, Care Se comunică şi comunică Viaţa prin ieşirea Lui 
din sânurile Tatălui şi permanentizarea de Sine, prin Duhul Sfânt, în 
noi”.60 

În concluzie, comunicarea este acţiune şi interacţiune, relaţie şi 
interrelaţionare, presupunând cel puţin trei elemente: comunicator, mesaj şi 
receptor (,,triadă fondatoare”). 

Prin comunicare se transmit nu numai informaţii, dar şi semnificaţii. 
Comunicarea îl defineşte pe om ca fiinţă personală, ce trăieşte experienţa 
interpersonală. Omul este structurat ontologic spre comunicare şi are o 
vocaţie comunitară. 

 

                         
57 Pr. MARIUS DANIEL CIOBOTĂ, Discursul omiletic în contextul comunicării publice, 
în „Studii Teologice”, nr. 3/2009, pp. 86-87. 
58 COSTIN NEMŢEANU, Comunicare sau înstrăinare? Cum să comunicăm?, ediţia a II-a, 
Ed. Gnosis, Bucureşti, 1998, p. 12. 
59 Pr. drd. VASILE CREŢU, op. cit., p. 192. 
60 Pr. ILIE IVAN, op. cit., p. 94. 
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Abstract: The Importance and the Relevance of the Comunication and of 
the Comunion in the Conceptual and Interpersonal Perspective 
Communication is a very deep process that involves action, but also 
interaction, relationship and interrelationship, assuming at least three 
elements: communicator, message and receiver (“founding triad”). 

Through communication are transmitted not only information, but 
also meanings. 

Communication defines the human as a personal being who lives an 
interpersonal experience. 

So the human being is ontologically structured in order to 
communicate for achieving the real communitarian vocation. 
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În Vechiul Testament întâlnim de mai multe ori cuvântul ,,legământ“, având 
semnificații distincte. În limba ebraică a Vechiului Testament acest termen 

este redat prin cuvântul  ברית – Berit.2  Derivarea etimologică a cuvântului 

 este nesigură.  Este un substantiv abstract  format din terminaţia ברית

feminină  ית -, care poate avea rădăcina  de la verbul הבר – a rupe, a tăia 

pentru a mânca, şi astfel a alege bucăţile pentru a mânca. Derivarea de la 
acest verb este întemeiată pe faptul că aşa cum omul alege bucăţile pentru 
mâncat, tot aşa în cazul încheierii unei înţelegeri, persoanele aleg lucrurile şi 
condiţiile în care se încheie legământul. Derivarea de  la ,,a spinteca” este 
întemeiată pe faptul că la încheierea unei înţelegeri se obişnuia să se aducă 
jertfă de animale, care erau spintecate în două părţi egale ce erau apoi 
aşezate faţă în faţă  (Facere 15, 10; Ieremia 24, 18-19) iar cei ce încheiau 
legământul treceau printre părţile jertfei, jurând că vor respecta condiţiile 
stabilite (Facere 15, 17; Deuteronomul 4, 31).3 Cu acest termen era 
denumită alianţa între două popoare sau două triburi şi chiar între particulari 
care se obligau să respecte hotărârile luate, să păstreze prietenia, pacea şi să 
se ajute reciproc. Tratatele şi convenţiile încheiate cu acest prilej purtau, de 
asemenea, numele de berit ca şi alianţa însăşi, iar cei ce le încheiau se 
numeau ,,oamenii alianţei” (Avdie 7, Facere 14, 13). Câteodată, căsătoria 
este numită şi ea legământ, alianţă, din cauza analogiei sale cu alianţele pe 
care le fac oamenii între ei. Soţia este numită astfel ,,tovarăşa şi femeia 
legământului tău” (Maleahi 2, 14).  

James Hastings dă următoarea definiţie: ברית – este o înţelegere 

între două părţi în care ambele pledează pentru loialitatea uneia pentru alta. 
                         
1 Student doctorand în cadrul Universităţii Martin Luther-Wittenberg, Germania. 
2 Derivarea etimologică a cuvântului ברית, cu toate cercetările întreprinse, rămâne însă 
nesigură. 
3 A se vedea şi studiul lui ION V. GEORGESCU, Legământul meu este un legământ de 
viaţă şi de pace în Revista ,,BOR“, nr. 5-6/1964, p. 470.  
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Aceasta diferă de conceptul modern  de contract în care accentul cade mai 
ales pe anumite implicaţii externe, aici având de a face cu o implicare 
sufletească, spirituală. Conţinutul spiritual al legământului, dacă îl putem 
numi aşa, ca voinţă activă ce depăşeşte limitările exterioare, este întemeiată 
pe hesed – dragostea statornică. De aceea, Dumnezeu, în legământul său 
este ,,Dumnezeu credincios care îşi ţine legământul şi loialitatea faţă de cei 
care-L iubesc” (Deuteronomiu 7, 9).4 

Încheierea unui legământ, a unui tratat sau convenţii era însoţită de 
un anumit ritual. Pentru a-i da o valoare mai înaltă, o obligativitate mai 
constrângătoare, contractanţii luau ca martor pe Dumnezeu Însuşi: ,,Iată nu 
este nimeni cu noi; dar să ştii că Dumnezeu este martor între mine şi tine“ 
zice patriarhul Iacob lui Laban (Facere 31, 44). În acelaşi timp, ,,pentru a-l 
pune şi sub scutul religiei”,5 ratificau legământul aducând ca jertfă animale 
şi păsări. Victimele (exceptând păsările) erau spintecate în două părţi egale 
care erau apoi aşezate faţă în faţă (Facere 15, 9-10; Ieremia 24, 18-19). 
Spintecarea animalelor constituia un simbol însemnând pedeapsa la care se 
supunea de aici înainte cel care îşi va încălca cuvântul dat (1 Samuel 11,7; 
1 Regi 12, 14-15). Contractanţii treceau printre cele două părţi ale victimei 
(Ieremia 24, 18), rostind imprecaţii împotriva celui ce nu va respecta 
condiţiile legământului. Aceste rituri nu sunt indicate, de obicei la 
încheierea alianţelor menţionate de Sfânta Scriptură, dar le găsim uneori la 
acestea, însă vechii istorici fac o descriere a acestora. Acordul între părţi era 
urmat de un ospăţ (Facere 14,30; Ieşire 14,11; 2 Samuel 3, 12-20). Spre 
aducere aminte, el era însemnat, fie prin daruri care puteau avea o durată 
mai mare (Facere 21, 30) fie prin fixarea, ca un semn al legământului, a unui 
lucru sau fenomen natural cu caracter permanent (Facere 9,13; 31, 44-45; 
Iosua 24, 26-27), ori se însemna trupul celor ce încheiau legământul cu un 
semn care avea să dureze cât va trăi trupul (Facere 18, 10-15), sau prin 
stabilirea unei rânduieli religioase şi sociale cu caracter permanent ca 
sabatul (Ieşire 31, 16-17).  

Un tratat durabil era numit ,,legământ veşnic”, sau ,,pactul sării” 
(Levitic 2,13; Numeri 18,19; 2 Cronici 13, 5), pentru că sarea împiedică 
stricarea şi, de asemenea, probabil, pentru că la popoarele semitice cel care a 
mâncat sarea cu o altă persoană era legat cu ea pentru totdeauna prin 
drepturile sacre ale ospitalităţii.6 
                         
4 JAMES HASTINGS, Dictionary of the Bible, Second Edition, revised by Frederick C. Grant, 
Th.D., D.D, Litt. D. and H.H. Rowley, D.D., B.Litt., F.B.A., Edinburg: T. and T. Clark: 
38 George Street, 1963, p. 183. 
5 F. VIGOUROUX, Alliance, in Dictionnaire de la Bible, Paris, 1912, vor. I, col. 383. 
6 Pr. prof. D. STAMATOIU, Idee de legământ în Vechiul Testament, în,,Mitropolia 
Olteniei”, nr. 5-6/1986, p. 31-32. 
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Istoria precreştină a mântuirii, consemnată în Vechiul Testament, 
cunoaşte mai multe legăminte ale lui Dumnezeu cu oamenii, şi anume: 
legământul cu Noe, cu Avraam, cu poporul evreu în Muntele Sinai, cu 
preoţia levitică, cu David. În succesiunea lor istorică aceste legăminte sunt 
ca nişte trepte ce reprezintă etape progresive ale revelaţiei lui Dumnezeu, ca 
şi ale acţiunii Sale harice, prin care El ridică omenirea întinată de la păcat la 
,,un minimum  de comuniune”7 – cu Sine, pentru a o pregăti în vederea 
primirii revelaţiei desăvârşite a Legământului celui Nou, etern şi irevocabil. 
Şi după cum în dezvoltarea istoriei lumii se formează epoci, care reprezintă 
etape în evoluţia vieţii popoarelor, tot aşa în dezvoltarea planului religios, 
istoria biblică reprezintă momente caracteristice care constituie aspectul 
unei întregi epoci din trăirea religioasă a lumii  vechi. 

 
I. Legământul lui Dumnezeu cu Noe 
Legământul pe care Dumnezeu îl încheie ,,cu Noe, cu urmaşii săi, cu tot 
sufletul viu şi cu tot trupul” este un legământ cu totalitatea omenirii 
postdiluviene şi cu întreaga fire. Noe stă, în ceea ce priveşte raportul cu 
omenirea viitoare, pe aceeaşi treaptă ca şi prima  pereche de oameni. Este ca 
un nou început al creaţiei. Pentru acest motiv, Dumnezeu reînnoieşte omului 
prerogativele cu care îl investise în primele zile ale existenţei sale pe 
pământ, prin întreita binecuvântare: ,,creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi 
pământul…”(Facere 1, 28-29; 9, 1-3). Cuvintele prin care i se reînnoieşte 
stăpânirea asupra animalelor sunt rostite de Dumnezeu, de această dată, cu 
mai multă asprime: ,,Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele 
pământului…” ( Facere 9, 2); aceasta datorită faptului  că, ,,în urma ştirbirii 
chipului lui Dumnezeu în om, prin căderea în păcat, această stăpânire se 
poate menţine numai cu violenţă din partea oamenilor“.8 

Legământul lui Dumnezeu cu Noe este menţionat de două ori în 
cartea Facerii:  Facere 6, 18  şi 9, 8-17.9 Acest legământ conţine anumite 
îndatoriri pe care Noe trebuie să le îndeplinească şi bineînţeles făgăduinţele 
pe care le face Dumnezeu. Cu toate că aceste făgăduinţe sunt făcute către 

                         
7 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1943, 
p. 93. 
8 Prof. I. SERAFICEAN, Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă, în 
Revista ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 10-12/1969, p. 584. 
9 În acest studiu voi trata Legământul dintre Dumnezeu şi Noe potrivit descrierii făcute în 
capitolul 9. 
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Noe, ele se vor răsfrânge asupra întregii omeniri.10 Capitolul nouă poate fi 
numit legământul păcii dintre Dumnezeu, oameni şi creaţie.  

La începutul capitolului 9, Dumnezeu binecuvinteaza pe Noe şi pe 

fii săi:  ֣יםַוְיָב ַח ְוֶאת־ָּבָנ֑יו ֶרְך ֱאֹלִה֔ ֶאת־ֹנ֖  v.1 mai întâi să fie roditori apoi 

să umple întreg pământul: ם ְּפ֥רּו אֶמר ָלֶה֛ ֹ֧ ֶרץ ַוּי ׃ּוְר֖בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָאֽ  

v.1b.11   
Mai departe, Dumnezeu zice către aceştia: ,,Groază şi frică de voi să 

aibă toate animalele de pe pământ, păsările cerului, tot ce mişcă pe pământ 

şi toţi peştii mării; toate acestea le-am dat în mâinile voastre“:  ם ּומֹוַרֲאֶכ֤
ל ֶרץ ְוַע֖ ל ָּכל־ַחַּי֣ת ָהָא֔ ה ַע֚ ְהֶי֔ ר  ְוִחְּתֶכ֙ם ִיֽ ִים ְּבכֹ֩ל ֲאֶׁש֙ ָּכל־֣עֹוף ַהָּׁשָמ֑

ֲאָד  ׂש ָהֽ נּו׃ִּתְרֹמ֧ ם ִנָּתֽ י ַהָּי֖ם ְּבֶיְדֶכ֥ ה ּֽוְבָכל־ְּדֵג֥ ָמ֛  v.2.  

Acum primesc  binecuvântarea lui Dumnezeu de a manca şi carne: 

ה ם ִיְהֶי֖ה ְלָאְכָל֑ י ָלֶכ֥ ר הּוא־ַח֔ ֶמׂ֙ש ֲאֶׁש֣ ם  ָּכל־ֶר֙ ִּתי ָלֶכ֖ ֶׂשב ָנַת֥ ְּכֶי֣ ֶרק ֵע֔
ל ׃ֶאת־ּכֹֽ  v.3. Dar numai carne în care se afla sânge să nu mănânce deoarece 

în sânge este viaţa: 

v.4  לּו א  תֹאֵכֽ ֹ֥ ר ְּבַנְפׁ֥שֹו ָד֖מֹו ל  ׃ַאְך־ָּבָׂש֕
Vărsare de sânge să nu facă deoarece Dumnezeu va cere acest sânge: îl va 

cere de la orice fiară, din mâna omului, din mâna  fratelui său:  ְ֙ך ְוַא

                         
10 Das große Bibellexikon, Band 1, herausgegeben von Helmut Burkhardt, Fritz Grünzweig, 
Fritz Laubach, Gerhard Maier, R: Brockhaus Verlag Wuppertal Brunnen Verlag 
Giessen,1988, S. 319. 
11 Aici ne atrage atenţia în mod deosebit construcţia din Facere 1, 28:   ֶ֒רְך ֹאָתם֘ ֱאֹלִהים  ַוְיָב֣

ֶרץ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ם ֱאֹלִה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ׃ַוּי  - ,,Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a 
zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi–l.” Acest verset este aproape identic, 
cu construcţia din Facere 9, 1:  ם ְּפ֥רּו ּוְר֖בּו ּוִמְל֥אּו אֶמר ָלֶה֛ ֹ֧ ַח ְוֶאת־ָּבָנ֑יו ַוּי ים ֶאת־ֹנ֖ ֶרְך ֱאֹלִה֔ ֶאת־ָהָֽאֶרץ׃ַוְיָב֣  
- Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi, şi le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi 
umpleţi pământul.“  Binecuvântarea se află în simetrie perfectă:  

ֶרץ  Facere 28, 1.a   ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ֶרץ  Facere 9, 1   ְּפ֥רּו ּוְר֖בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָאֽ
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ּנּו ׁש ִמַּי֥ד ָּכל־ַחָּי֖ה ֶאְדְרֶׁש֑ ֵתיֶכ֙ם ֶאְדרֹ֔ ם ְלַנְפׁשֹֽ ם  ֶאת־ִּדְמֶכ֤ ָאָד֗ ּוִמַּי֣ד ָהֽ
ם ָאָדֽ ׁש ֶאת־ֶנֶ֥פׁש ָהֽ יו ֶאְדרֹ֖ יׁש ָאִח֔ ׃ִמַּי֙ד ִא֣  v.5  

Mai departe, cine ucide un om, trebuie să fie omorât de mână de om 

deoarece Dumnezeu a făcut omul după chipul său: ים ֶלם ֱאֹלִה֔ י ְּבֶצ֣ ה  ִּכ֚ ָעָׂש֖
ם׃  v.6 b În versetul şapte Dumnezeu îi mai binecuvintează încă o ֶאת־ָהָאָדֽ

dată să fie rodnici: ּה׃ ֶרץ ּוְרבּו־ָבֽ ם ְּפ֣רּו ּוְר֑בּו ִׁשְר֥צּו ָבָא֖  v.7. Toate ְוַאֶּת֖

aceste porunci le putem considera o pregătire în vederea încheierii 
legământului lui Dumnezeu cu Noe şi cu urmaşii săi. 
  
Conţinutul legământului. În capitolul 9, v.9-10, Dumnezeu încheie 
legământul său cu Noe şi fiii săi, cu urmaşii acestora şi cu toate animalele - 
vietăţile pământului ce au ieşit din arcă:  

ם׃ ֲחֵריֶכֽ ם ַאֽ ת־ַזְרֲעֶכ֖ ם ְוֶאֽ י ִאְּתֶכ֑ ים ֶאת־ְּבִריִת֖ י ֵמ ִק֛ י ִהְנִנ֥                  ַוֲאִנ֕
                      v.9                 ם ָּב֧עֹוף ר ִאְּתֶכ֔ ַחָּי֙ה ֲאֶׁש֣ ת ָּכל־ֶנֶ֤פׁש ַהֽ ְוֵא֙

ה ּֽוְבָכל־ַחַּי֥ת ָהָא֖  ם ִמּכֹל֙ ַּבְּבֵהָמ֛ י  ֶרץ ִאְּתֶכ֑ ֶרץיְֹצֵא֣ ל ַחַּי֥ת ָהָאֽ ה ְלכֹ֖ ׃             ַהֵּתָב֔
v.10                           

Conţinutul legământului în cartea Facerii, cap. 9, este cuprins în versetul 11: 

י ֶאת־ְּבִריִתי֙ ַוֲהקִ  י ַהַּמּ֑בּול  ֹמִת֤ ר ֖עֹוד ִמֵּמ֣ ת ָּכל־ָּבָׂש֛ א־ִיָּכֵר֧ ֹֽ ם ְול ִאְּתֶכ֔
ֶרץ ת ָהָאֽ א־ִיְהֶי֥ה ֛עֹוד ַמּ֖בּול ְלַׁשֵח֥ ֹֽ ׃ְול - ,,Fac un legământ cu voi că nicio 

făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, şi nu va mai veni potop ca 

să pustiască pământul.” Acesta va fi un legământ veşnic:  ם ת עֹוָלֽ  .v ְלדֹרֹ֖

12 b .  

Semnul legământului ית  în capitolul 9, este curcubeul ְל֣אֹות ְּבִר֔

ין :în nori  ֶאת־ַקְׁשִּת֕  י ּוֵב֥ ית ֵּביִנ֖ ְיָת֙ה ְל֣אֹות ְּבִר֔  ן ְוָהֽ ָעָנ֑ ִּתי ֶּבֽ י ָנַת֖ ֶאת־ַקְׁשִּת֕
ֶרץ    .v.13 ָהָאֽ

Întrucât, în condiţiile de viaţă în care se afla Noe după ieşirea din 
arcă, era cu neputinţă să se fixeze în scris acest legământ, Dumnezeu a  
stabilit un semn perpetuu al acestui legământ, curcubeul, capabil prin natura 
şi universalitatea lui, să fie remarcat de toţi. De fiecare dată când el îşi va 
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întinde pe norii cerului arcul său în culori strălucitoare..., oamenii vor vedea 
în el simbolul şi amintirea cuvântului pe care Dumnezeu le-a dat de a nu-i 
mai pedepsi înecând pământul într-un potop.12 

Curcubeul exista, evident, şi înainte de diluviu. Din punct de vedere 
fizico-ştiinţific, el este un fenomen optic ce se datorează dispersiei razelor 
solare în nori. El s-a produs şi se va produce ori de câte ori au fost şi vor fi 
date condiţiile naturale ce-l produc. Dar începând din momentul încheierii 
primului legământ al lui Dumnezeu cu oamenii, el primeşte şi o însemnătate 
religioasă, pe care nu o avea mai înainte. Dacă ploaia aminteşte omului 
religios de diluviu, ,,nimic nu era mai propriu ca să şteargă teama de aşa 
ceva, decât a face un fenomen ce însoţeşte ploaia să fie pentru om o 
asigurare că nu va mai fi expus să piară prin apele unui diluviu universal.13 

Dumnezeu a aşezat curcubeul în nori ca un semn al legământului 
dintre El şi întregul pământ. Atunci când El va aduce norii asupra 

pământului, se va arăta şi curcubeul în nori ה ֶרץ  ְוָהָי֕  ן ַעל־ָהָא֑ י ָעָנ֖ ְנִנ֥ ְּבַעֽ
 ן׃ ֶׁשת ֶּבָעָנֽ ה ַהֶּק֖  v.14 şi atunci Dumnezeu îşi va aminti ְוִנְרֲאָת֥

promisiunea pe care a făcut-o către ei şi către întreg pământul:  ה ְהֶי֙ א־ִיֽ ֹֽ ְול
ר ת ָּכל־ָּבָׂשֽ ִי֙ם ְלַמּ֔בּול ְלַׁשֵח֖ ׃֤עֹוד ַהַּמ֙   v.15.b  

Vorbind de taina întrupării Fiului lui Dumnezeu, Sfântul Ioan 
Damaschin zicea: ,,Dumnezeu nu l-a trecut cu vederea pe omul căzut şi 
supus stricăciunii, ci mai întâi l-a povăţuit în multe chipuri, chemându-l să 
se pocăiască prin suspin şi cutremur, prin potopul cu apă, prin distrugerea 
întregului neam omenesc aproape (Facere 6, 13), prin amestecul şi 
împărţirea limbilor (Facere 11, 7), prin supravegherea îngerilor (Facere 18, 
1-33; 19, 1-22), incendierea oraşelor (Facere  19, 24-25), prin apariţiile 
dumnezeieşti, prin războaie, prin biruinţe, prin înfrângeri, prin semne şi 
minuni, prin diferite puteri, prin Lege, prin profeţi. Prin toate acestea se 
caută  să se distrugă păcatul, care se răspândise în multe feluri, subjugase pe 
om şi îngrămădise în viaţă tot felul de răutate...“.14 

Conţinutul acestui legământ poate fi astfel formulat: nu va mai exista 
potop care să nimicească întreaga făptură. De aceea curcubeul va fi în nori 

                         
12 A. P. LOPUHIN, Istoria Biblică. Vechiul Testament, traducerea textului din original şi 
comentar, Sibiu, 1945, p. 52. 
13 Dr. NICOLAE NEAGA, Facerea, traducerea textului din original şi comentar, Sibiu, 
1945, p. 52. 
14 SF. IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru şi Dr. Ol. N. Căciulă, 
Bucureşti, 1938, Cartea 3, cap. 1, p. 143-144. 
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 ן ָעָנ֑ ֶׁשת ֶּבֽ ה ַהֶּק֖  astfel, văzându-l Dumnezeu, să-şi amintească  ְוָהְיָת֥

legământul veşnic dintre El şi toate fiinţele vii ce sunt pe pământ:  

ר  ה ְּבָכל־ָּבָׂש֖ ים ּוֵבין֙ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ין ֱאֹלִה֔ ם ֵּב֣ ית עֹוָל֔ יָה ִלְזּכֹ֙ר ְּבִר֣ ּוְרִאיִת֗
ֶרץֲא  ר ַעל־ָהָאֽ                                                                         v.16׃           ֶׁש֥

                                                                            

Versetul 17 din capitolul 9:  את ֽאֹות־ַה ֹ֤ ַח ז ים ֶאל־ֹנ֑ אֶמר ֱאֹלִה֖ ֹ֥ ְּבִרי֙ת ַוּי
ין י ּוֵב֥ ִתי ֵּביִנ֕ ר ֲהִקֹמ֔ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ר ַעל־ָהָאֽ ר ֲאֶׁש֥ ׃ָּכל־ָּבָׂש֖  are două funcţii: mai 

întâi poate reprezenta o accentuare a acestui legământ apoi poate fi 
considerat o concluzie a întregului capitol: ,,Şi iarăşi a zis Dumnezeu către 
Noe: Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între mine 
şi tot trupul care este pe pământ!” v.17 

Arca, pe care o construieşte Noe după porunca lui Dumnezeu, este 
chipul Bisericii (typus esslesiae) în afara căreia nu există salvare (extra 
quam non salus). Aceasta a fost construită după indicaţii exacte. Este o 
construcţie unică  în istorie al cărei model îmbina construcţia unei case cu a 
unei nave. Animalele15 erau aşezate în interior pe nişte planuri oblice, 
înclinate. Cel care închide uşa corabiei nu este Dumnezeu Însuşi (aşa cum 
afirmă Spencer sau Clericus) ci un înger. Mai departe, pornind de la 
întrebarea de unde provenea suficientă apă, hrană şi aer pentru animale, 
aduc înainte, deşi neîntemeiată, concepţia lui Eduard Dickinson (Physica 
Vetus, p. 336) potrivit căreia Noe este privit ca un Chimist destoinic ce 
descoperă după ,,spiritum naturae oleosae purum, fragrantem, instarque 
Solis unique radiantem“ adică o băutură, un lichior mai exact, din care dă o 
mică picătură spre hrana tuturor animalelor din arcă. În ceea ce priveşte apa, 
este posibil ca o parte să fi fost înmagazinată iar o altă parte să provină din 
ploaie.  

După părerea unor cercetători, potopul ar fi început pe data de 1 
Tisri sau 22 septembrie. Acest potop a fost universal. Au existat, bineînţeles, 
şi păreri potrivit cărora ar mai fi rămas câteva locuri neacoperite de apă, însă  
acest lucru este neîntemeiat.16 După trecerea potopului, Noe aduce jertfă lui 
Dumnezeu (Facere 9, 3). Aici se pune întrebarea asupra permisiunii 

                         
15 Ludwig Diestel considera că pe arca lui Noe nu s-a aflat  chiar câte un reprezentant din 
fiecare specie ci numai cele mai importante pentru speciile înrudite între ele. Geschichte 
des Alten Testaments in der christlichen Kirche, Ludwig Diestel, Jena, Mauke´s Verlag 
(Hermann Duftt), 1869. p. 499. 
16 Aici amintim pe Isaak Vossius sau pe Clericus ce susţineau că o parte estică a Asiei a 
rămas neacoperită de apă. 
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consumului de carne. Există trei posibilităţi: carnea era înainte de potop 1) 
întrebuinţată şi permisă; 2) niciuna din cele două; 3) era întrebuinţată numai 
de celelalte popoare (potrivit lui G. J. Voss). Cei mai mulţi consideră, 
pornind de la textul  Facere 1, 29:  

ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י  ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ זֵֹר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ ַוּי
ְהֶי֖ה  ם ִיֽ ַע ָז֑ ַרע ָלֶכ֥ ץ זֵֹר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛ ָכל־ָהָא֔

ה׃  ְלָאְכָלֽ
în care  Dumnezeu porunceşte primei perechi de oameni să aibă ca hrană 

ֶׂשב ַעל־ְּפֵנ֣י  adică orice iarbă care face sămânţă şi se află ֶאת־ָּכל־ֵע֣
ֶרץ ץ  pe faţa întregului pământ, şi de asemenea ָכל־ָהָא֔ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛
ַע ָז֑ ַרע ץ זֵֹר֣  orice pom  care are în el rod cu sămânţă, după ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖

naturae legibus consumul de carne ca fiind oprit. După potop, Dumnezeu dă 
dezlegare la consumul de carne. Noe este cel care a plantat aceasta nouă 
religie, întărită mai târziu de patriarhi şi în care credinţa în Mesia, 
Răscumpărătorul, rămâne punctul central. 

Prin încheierea primului legământ al lui Dumnezeu cu omenirea, 
noul protopărinte al întregului neam omenesc, dreptul Noe, capătă de la 
Dumnezeu misiunea providenţială de a păstra şi a transmite generaţiilor 
următoare revelaţia divină primordială, împreună cu făgăduinţele 
dumnezeieşti referitoare la mântuire. Legământul lui Dumnezeu cu Avraam 
şi cel cu Moise nu-l exclud pe cel cu Noe, ci îl presupun.17 
 Pe firul făgăduinţelor mesianice, un pas înainte îl constituie 
binecuvântarea acordată de Noe lui Sem, fiul său: ,,Binecuvântat să fie 
Domnul Dumnezeul lui Sem” (Facerea 9, 26). Este pentru prima dată când 
Dumnezeu este numit Dumnezeul unui om. Mai târziu Iahve se va numi El 
însuşi ,,Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac, al lui Iacov” (Facere 28, 13; 
Ieşire 3, 6). Această denumire exprimă raporturile cu totul speciale ale lui 
Iahve cu aceşti patriarhi. El este Dumnezeul lor şi al familiilor lor; El a 
încheiat cu ei şi cu urmaşii lor un ,,legământ veşnic”, făgăduindu-le 
binecuvântări particulare de ordin temporal şi spiritual. Aceste binecuvântări 
sunt o consecinţă a celei adresate indirect de către Noe fiului său Sem. Din 
seminţia acestuia va veni mântuirea făgăduită neamului omenesc: din ea se 

                         
17 Dr. CONSTANTIN CHIRICESCU, Arheologia Biblică, Ed. a ll-a, Bucureşti, 1910, 
p. 46. 
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va naşte Răscumpărătorul, care va zdrobi ,,capul şarpelui” ispititor (Facerea 
3, 15).18 
 
II. Legământul lui Dumnezeu cu Avraam 
Legământul cu Avraam reprezintă al doilea moment în istoria legământului 
şi o etapă nouă în realizarea iconomiei mântuirii neamului omenesc. 
Caracterul  specific al acestui moment îl constituie faptul că este primul 
legământ cu partea. Din totalitatea omenirii Dumnezeu alege o familie, 
aceea a lui Avraam, din care va ridica un popor, poporul ales, în mijlocul 
celorlalte popoare, idolatre, în vederea pregătirii acestuia, în chip particular, 
pentru primirea, peste veacuri a Răscumpărătorului făgăduit (Facere 3, 
15).19 Legământul încheiat între Dumnezeu şi Avraam este menţionat în 
cartea Facerea în capitolele 15 şi 17.20 În acest legământ (în cap. 17) 
accentul stă mai ales asupra făgăduinţelor pe care Dumnezeu le face lui 
Avraam. Dumnezeu făgăduieşte înmulţirea urmaşilor lui Avraam chiar ca o 
parte din moştenirea pământului făgăduinţei. Promisiunea urmaşilor fără de 
număr este privită în cartea Ieşirii ca fiind împlinită (a se vedea Ieşirea 1, 7-22). 
Descrierea cuceririi pământului făgăduinţei cuprinde şi împlinirea acestor 
promisiuni (a se vedea în comparaţie şi textul din cap. 23 al cărţii 
Facerea).21  

Încheierea unei alianţe presupune egalitatea între părţile 
contractante, care să permită libera voie în participarea, în angajarea şi în 
respectarea hotărârilor luate. Atunci când este vorba de alianţa între oameni, 
starea de egalitate este de la sine înţeleasă, iar practica nu cunoaşte alianţe 
între oameni de categorie socială diferită. După acest criteriu, în sens strict, 
nu poate fi o alianţă între Dumnezeu şi om, pentru că omul datorează lui 
Dumnezeu supunere totală şi nu poate trata cu El ,,de la egal la egal”.22 Cu 
toate acestea, vedem, din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu a binevoit să 
încheie astfel de legăminte cu oamenii (Facere 8, 20-22; 9, 1-17; 18, 7-13; 
Ieşire 24, 10, 27-28; Leviticul 26, 15). Este un pogorământ, o favoare 
deosebită, milă, îndurare din partea lui Dumnezeu. Este semnul dragostei 
Sale, fără margini, faţă de făpturile Sale, cu deosebire faţă de om, pe care nu 

                         
18 Pr. prof. D. STAMATOIU, op. cit., p. 39. 
19 Pr. prof. dr. VLADIMIR PRELIPCEANU şi Pr. prof. dr. GRIGORIE T. MARCU, 
Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii, în Revista ,,Studii Teologice”, nr. 1-2/1971, 
p. 33. 
20 În lucrarea de faţă ne vom referi la capitolul 17 din cartea Facerea. 
21 Pr. ION BUNEA, Vechiul Testament – călăuză spre Hristos, în Revista ,,Mitropolia 
Banatului”, nr. 10-12/1971, p. 530. 
22 F. VIGOROUX, Dictionaire de la Bible, vol.1, Alliance entre Dieu et l’homme, col.  387. 
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l-a lăsat ,,într-o totală despărţire de mila şi de un anumit har al Său, ci i-a dat 
harul nădejdii viitoarei mântuiri“.23  

 Introducerea capitolului 17 ne dă informaţia că  ם י ַאְבָר֔ ַוְיִה֣
ים ַׁשע ָׁשִנ֑ ים ָׁשָנ֖ה ְוֵת֣  v.1a Avram avea 99 de ani atunci când ֶּבן־ִּתְׁשִע֥

Dumnezeu i s-a arătat şi i-a vorbit: ם ה ֶאל־ַאְבָר֗ א ְיהָו֜ אֶמר ֵאָלי֙ו  ַוֵּיָר֙ ֹ֤ ַוּי
ים׃ י ֶוְהֵי֥ה ָתִמֽ ְך ְלָפַנ֖ י ִהְתַהֵּל֥ ל ַׁשַּד֔  v.1b - ,,Eu sunt Dumnezeu cel ֲאִני־ֵא֣

Atotputernic; fă ce este bineplăcut înaintea Mea şi fii fără prihană.”   

Conţinutul legământului. Capitolul 17 al cărţii Facerea ne arată: ְוֶאְּתָנ֥ה
ה י ּוֵביֶנ֑ ָך ְוַאְרֶּב֥ י ֵּביִנ֣ ד ְבִריִת֖ ד ְמֹאֽ ׃אֹוְתָ֖ך ִּבְמֹא֥  v.2 că Dumnezeu încheie 

legământul său cu Avram: Dumnezeu îl va înmulţi pe Avram foarte mult: 

ד׃ ד ְמֹאֽ  Avram cade cu faţa la pământ iar Dumnezeu grăieşte către el .ִּבְמֹא֥

v.4: ם׃ ב ֲה֥מֹון ּגֹוִיֽ יָת ְלַא֖ ְך ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖  că de acum Avram  :ֲאִנ֕

nu se va mai numi Avram ci Avraam va fi numele său deoarece Dumnezeu 

îl va face tată24 a mulţime de popoare:  ם א ֛עֹוד ֶאת־ִׁשְמָ֖ך ַאְבָר֑ ְולֹא־ִיָּקֵר֥
י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ם ִּכ֛ יָך ְוָהָי֤ה ִׁשְמָ֙ך ַאְבָרָה֔ ׃ְנַתִּתֽ  v.5 Dumnezeu îl va 

înmulţi nespus de mult, va ridica din el popoare întregi şi chiar împăraţi vor 
fi din neamul său.  

În continuare Dumnezeu îi spune că această promisiune va fi 

valabilă pentru toţi urmaşii săi, din generaţie în generaţie:  י ַוֲהִקֹמִת֙
ין ָך ּוֵב֙ י ּוֵביֶנ֗ י ֵּביִנ֣ ם ִלְה֤יֹות  ֶאת־ְּבִריִת֜ ית עֹוָל֑ ם ִלְבִר֣ יָך ְלדֹרָֹת֖ ַזְרֲעָ֧ך ַאֲחֶר֛

יָך׃ְלָ֙ך ֵלֽ  ים ּֽוְלַזְרֲעָ֖ך ַאֲחֶרֽ אֹלִה֔  v.7 Acesta va fi un legământ veşnic: 

ם ית עֹוָל֑ .v.7 a  ִלְבִר֣  25  

Avram, numit apoi Avraam (tată a mulţime de popoare – Facere 17, 5), 
străbunul poporului evreu, unul dintre cei trei fii ai lui Terah, probabil cel 

                         
23 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Filocalia, vol. 6, Bucureşti, 1977, n. 234, p. 129. 
ם׃ 24 ב ֲה֥מֹון ּגֹוִיֽ  ְלַא֖
25 În comparaţie: Genesis 17, v.7.a   ֣םעֹוָל֑  יתִלְבִר  

                            Genesis 9, v. 12 b   ם ת עֹוָלֽ  ְלדֹרֹ֖
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mai tânăr, era un descendent al lui Sem de care îl despart zece generaţii 
(1 Cronici 1, 24-27). Născut în Urul Chaldeei, Mugheirul de astăzi, situat 
între Babilon şi Golful Persic, Avraam a părăsit, la porunca lui Dumnezeu, 
pământul natal, neamul şi casa tatălui său (Facere 15, 1-2), s-a îndreptat 
către o ţară încă necunoscută, ,,neştiind încotro merge” – după  cum zice 
apostolul (Evrei 11, 8) şi, străbătând cca. 2000 km a venit să locuiască în 
Canaan, ţara făgăduită de către Dumnezeu lui şi urmaşilor lui.  

Motivul acestei duble emigrări, din Ur, apoi din Haran, trebuie 
căutat în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, de a-l smulge din idolatria care 
domnea în Ur şi în însăşi familia lui Terah (Iosua 24, 2; Iudita 5, 6-9). Unele 
tradiţii păstrate la iudei şi la arabi, întemeiate pe izvoare antice, subliniază 
faptul că această emigrare devenise necesară prin seria de primejdii care 
ameninţau pe piosul Avraam în mijlocul populaţiilor idolatre şi în însăşi 
casa tatălui său, înflăcărat adorator al zeilor falşi.26 

 
Semnul legământului dintre Dumnezeu şi Avraam stă în legătură cu 

împlinirea unei obligaţii: 

ם׃ יָך ְלדֹרָֹתֽ ֲחֶר֖ ה ְוַזְרֲעָ֥ך ַאֽ ר ַאָּת֛ י ִתְׁשֹמ֑ ה ֶאת־ְּבִריִת֣                         ְוַאָּת֖
v.9                                                                            

 
ca Avraam şi urmaşii săi să păzească legământul din neam în neam şi: 

יָך ִהּ֥מֹול  ין ַזְרֲעָ֖ך ַאֲחֶר֑ ם ּוֵב֥ יֵניֶכ֔ ר ִּתְׁשְמ֗רּו ֵּביִני֙ ּוֵב֣ י ֲאֶׁש֣ את ְּבִריִת֞ ֹ֣ ז
ר׃              ם ָּכל־ָזָכֽ                                                                         v.10ָלֶכ֖

                                                                           
,,Acesta este legământul Meu pe care trebuie să-l păziţi între Mine şi voi, şi 
sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat 
împrejur”. Astfel, aici legământul stă între Avraam, urmaşii săi (sămânţa 

sa), ca tot ce este de parte bărbătească trebuie ִהּ֥מֹול tăiat împrejur: 

ם׃ י ּוֵביֵניֶכֽ ית ֵּביִנ֖ ם ְוָהָי֙ה ְל֣אֹות ְּבִר֔ ר ָעְרַלְתֶכ֑ ת ְּבַׂש֣ ם ֵא֖              ּוְנַמְלֶּת֕
  v.11                                                    

Semnul acestui legământ se va face în trupurile lor: ,,să vă tăiaţi 
împrejur în carnea prepuţului vostru”  (Facere 17, 10), după următoarele 

                         
26 Pr. prof. D. STAMATOIU, op. cit., p. 40 
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indicaţii: toată partea bărbătească, în a opta zi ּוֶבן־ְׁשֹמַנ֣ת să se taie 

împrejur ם ר ָעְרַלְתֶכ֑  : ְּבַׂש֣

- urmaşii săi: ם ר ְלדֹרֵֹתיֶכ֑  ָּכל־ָזָכ֖

- tot astfel şi pruncii de parte bărbătească, născuţi în casa lor (a lui Avraam şi 
a urmaşilor săi), sau cumpăraţi cu bani de la alte neamuri, ce nu sunt din 

seminţia lor:  ַּזְרֲעָ֖ך א ִמֽ ֹ֥ ר ל ר ֲאֶׁש֛ ל ֶּבן־ֵנָכ֔ ֶס֙ף ִמּכֹ֣ ִית ּוִמְקַנת־ֶּכ֙ יד ָּב֔ ְיִל֣
׃ֽהּוא  v.12 

Legământul lui Dumnezeu va fi însemnat în trupurile lor ם  ִּבְבַׂשְרֶכ֖

ca legământ veşnic ם ית עֹוָלֽ  Cel de parte bărbătească, care nu se va .ִלְבִר֥

tăia împrejur ל ה ַהֶּנֶ֥פׁש  sufletul său va fi stârpit din popor ,ְוָעֵר֣ ְוִנְכְרָת֛
יָה  וא ֵמַעֶּמ֑  :v. 14 b căci a încălcat legământul lui Dumnezeu ַהִה֖

ר י ֵהַפֽ  27.ֶאת־ְּבִריִת֖
 Mai departe Dumnezeu îi spune lui Avraam să nu-şi mai numească 

femeia Sarai ci Sarra să-i fie numele:  י ּה ָׂשָר֑ א ֶאת־ְׁשָמ֖ ִאְׁשְּתָ֔ך לֹא־ִתְקָר֥
ּה׃ ה ְׁשָמֽ י ָׂשָר֖  v. 15 deoarece Dumnezeu o va binecuvânta, îi va dărui un   ִּכ֥

fiu, va fi mamă a multor popoare şi regi peste popoare se vor ridica dintr-însa. 
Dacă în capitolul 9 Dumnezeu binecuvintează pe Noe şi pe fiii săi: 

י ַח ְוֶאת־ָּבָנ֑ ים ֶאת־ֹנ֖ ֶרְך ֱאֹלִה֔ וַוְיָב֣ , în capitolul 17, Dumnezeu o 

binecuvinteaza pe Sarra: ן ָּנה ְלָ֖ך ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֙ י ֹאָת֔ ּוֵבַרְכִּת֣
ם ַמְלֵכ֥  ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ַרְכִּת֙ ָּנה ִיְהֽיּו׃ּוֵבֽ ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖  v. 16  

Atunci Avraam  a căzut cu faţa la pământ şi a  râs28 ק  zicând ,וִּיְצָח֑

în sine, în inima sa: ,,Este cu putinţă oare să mai aibă fiu cel de o sută de 
ani? Şi Sarra cea de 90 de ani este cu putinţă oare să mai nască?” v. 17. 
Avraam îl roagă pe Dumnezeu ca să împlinească această promisiune, ca o 

                         
  .a încălca, a rupe, a face invalid, a părăsi - פרר 27
 .a se amuza, a râde, a se distra pe seama a ceva – צחק 28
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mângâiere pentru lipsa de fii, chiar şi cu Ismael, născut din sclava sa. 

Dumnezeu îi răspunde că îi va asculta rugămintea însă  ה ִאְׁשְּתָ֗ך ֲאָב֙ל ָׂשָר֣
ֶדת ְלָך֙  ן וְ  יֶֹל֤ ית ֵּב֔ י ִאּ֛תֹו ִלְבִר֥ י ֶאת־ְּבִריִת֥ ק ַוֲהִקֹמִת֙ אָת ֶאת־ְׁש֖מֹו ִיְצָח֑ ָקָר֥

יו ם ְלַזְר֥עֹו ַאֲחָרֽ ׃עֹוָל֖  v.19, Dumnezeu va încheia legământul său cu Isaac 

pe care Sarra îl va naşte anul următor, chiar pe vremea aceasta.  
În versetul 23 găsim informaţia că în aceeaşi zi, Avraam a tăiat 

împrejur pe fiul său Ismael, pe toţi cei născuţi în casa sa, pe toţi cei 
cumpăraţi cu argintul său şi pe toţi bărbaţii de parte bărbătească din casa sa. 

De asemenea Avraam:  ְַׁשע ָׁשָנ֑ה ּב ים ָוֵת֖ ם ֶּבן־ִּתְׁשִע֥ ְבָרָה֔ ר ְוַא֙ ִהֹּמ֖לֹו ְּבַׂש֥
ָֹעְרָלֽתו , s-a tăiat împrejur el însuşi. v. 24. 

 Încadrând alegerea şi legământul lui Avraaam în contextul din 
Facere 1-11, acesta ni se înfăţişează ca un vas ales, ca un instrument al 
Providenţei divine în vederea mântuirii tuturor popoarelor, imprimând 
istoriei omenirii, sub raport religios, o mişcare nouă. Alegerea părţii şi 
legământului cu ea  avea ca scop să înscrie într-o zi pe cei nealeşi în rândul 
celor mântuiţi. De aici, perspectiva de universalitate sub care apare 
amintirea lui Avraam în tot Vechiul Testament şi caracterul încurajator pe 
care l-a avut întotdeauna amintirea legământului cu Avraam, mai ales în 
timpul exilului babilonic (Isaia 41, 8-9).29 Trăirea eroică a credinţei în 
Dumnezeu şi respectarea legământului de către Avraam şi urmaşii lui  - 
patriarhii poporului evreu – a făcut cu putinţă acea frământare religioasă  în 
sânul poporului evreu scos din robia Egiptului, frământare care se 
desăvârşeşte  într-o fază superioară în istoria legământului.30 
 
Concluzii 
Începutul şi temeiul legământului între Dumnezeu şi oameni îl constituie cea 
dintâi veste a mântuirii, numită pentru acest motiv protoevanghelie 
(Tertulian), dată de Dumnezeu Însuşi, protopărinților neamului omenesc, lui 
Adam şi Evei, îndată după păcatul lor. Ea este conţinută în ,,misterioasa 
sentinţă”, dată împotriva şarpelui ispititor (Facere 3, 15), care vizează pe 
diavolul, adevăratul ispititor. Nu este vorba, aici, de aversiunea naturală şi 
instinctivă pe care oamenii o au faţă de şerpi, ci de o vrăjmăşie specială şi 

                         
29 Drd. GHEORGHE BURTAN, Rolul îndrumător al Vechiului Testament, în ,,Studii 
Teologice”, nr 9-10/1973, p. 728. 
30 Pr. prof. D. STAMATOIU, op. cit., p. 41. 
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mai presus de fire; nici de sexul feminin în general, ci de femeia anumită, 

determinată, ceea ce se arată prin substantivul articulat ה  . ָהַעְלָמ֗

 La ,,plinirea vremii” (Galateni 4, 4), se descoperă şi se înfăptuieşte  
în Iisus Hristos ,,taina cea ascunsă din veacuri” (Romani 16, 25-26), 
iconomia mântuirii neamului omenesc. Aceasta a fost hotărâtă din veci de 
Dumnezeu, dar El a vestit-o oamenilor în mod progresiv, începând cu 
,,prima veste bună” (Facere 3,15), apoi prin legămintele între Dumnezeu şi 
oameni, individ şi comunitate, continuând prin vestirile profeţilor.  

Pe lângă actul de coborământ din partea lui Dumnezeu, încheierea 
legămintelor între Dumnezeu şi oameni, în Vechiul Testament, a fost 
precedată de actul alegerii de către Dumnezeu a unui individ ori comunitate. 
Prin această alegere ,,omul este ridicat din starea de inferioritate şi acceptat 
ca parte egală în încheierea legământului”.31 Actul alegerii de către 
Dumnezeu nu este un act al voinţei unilaterale, el nu este impus, ci acceptat 
în chip liber şi conştient de către om. Această dublă acţiune poate fi urmărită 
la punerea în paralel  a textului din  Ieşire 19, 3-8, care ar putea fi numit 
proclamaţia lui Dumnezeu despre alegerea de către El a omului, cu textul 
din Deuteronom 26, 15-19, care ar putea fi numit proclamaţia omului că 
acceptă alegerea.32 Însă nu simpla acceptare de către om îi asigură 
înfăptuirea şi rămânerea în această stare de demnitate – de a fi parte egală cu 
Dumnezeu în legământ; este necesar ca omul – individ ori comunitate – să 
îndeplinească permanent obligaţiile legământului, adică poruncile lui 
Dumnezeu. 
 
Abstract: The God’s Covenant with Noah and Abraham 
The pre-christian history of salvation recorded in the Old Testament, know 
more covenants with people, namely the covenant with Noah, Abraham, 
with the Hebrew people on Mount Sinai, with the Levitical priesthood, with 
David. In their historical sequence, these covenants are like progressive 
steps that represent stages of the God’s revelation, and His gracious action, 
in which he raises mankind from sin to the communion with Him, to prepare 
it for receiving the perfect revelation of the new, eternal and irrevocable 
Covenant. By closing the first covenant between God with humanity, the 
new forefathers of all mankind, Noah, receives from God the providential 
mission to preserve and transmit the primordial divine revelation, along with 
the promises of God to salvation, to the next generations. The covenant with 
                         
31 Prof. I. SERAFINCEAN, Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă, 
în Revista ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 10-12/1969, p. 584. 
32 Pr. prof. Gh. I. GHIA, Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament, 
Craiova, 1929, p. 98. 
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Abraham is the second time in the history of the covenant and a new stage 
in the realization of economy of salvation of mankind. The specific nature 
of this covenant is that this is the first covenant with the part, in the person 
of Abraham. 
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Sfântul Împărat Constantin Cel Mare (306-337) şi  
relaţia lui cu creştinismul1 

 
 

Prof. Drd. MARIAN-EMANOIL PĂUN2 
 
Cuvinte cheie: împărat, edict, sinod, persecuţie, Creştinism 

     Keywords: Emperor, Edict, Council, Persecution, Christianity 
 

Istoriografia a văzut în personalitatea Sfântului Constantin cel Mare un 
neînvins general şi unul dintre cei mai importanţi şi longevivi împăraţi ai 
Imperiului Roman. Urmând consemnărilor episcopilor Bisericii, 
contemporani împăratului ori cei din anii imediat următori,3 Augustul 
Constantin cel Mare a fost perceput ca sfânt, ocrotitor al Bisericii creştine 
din secolul al IV-lea şi susţinător al Creştinismului. 

 
Familia creştină a Sfântului împărat Constantin cel Mare 
Potrivit surselor creştine ale vremii, părinţii Sfântului împărat Constantin cel 
Mare au fost promotori, susţinători şi apărători ai creştinilor sau Bisericii. 
Atât Augustul Constanţiu cât şi Sfânta împărăteasă Elena s-au comportat ca 
nişte oameni credincioşi, milostivi, rugători la Dumnezeu, buni şi înţelepţi, 
evlavioşi, smeriţi şi îngăduitori cu toţi supuşii.4 De la episcopul Eusebiu al 
Cezareei aflăm că palatul împăratului Constanţiu semăna în vieţuire cu o 
biserică, la curtea lui, dar şi în toate teritoriile sale, creştinii au fost protejaţi 
de măsurile persecutorii ale colegilor lui de guvernare.5 

Perioada cea mai grea din istoria Bisericii creştine au fost anii Marii 
Persecuţii, 303-305, fapt ce l-a făcut pe părintele Istoriei bisericeşti să 
afirme: „numai Constanţiu se închinase de-a lungul întregii sale vieţi, 
Dumnezeului Celui mai presus de toate, îşi aflase în El mântuirea şi 
                         
1 Lucrare susţinută în cadrul cursurilor de doctorat sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. 
CONSTANTIN PĂTULEANU, care a dat avizul de publicare. 
2 Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti. 
3 Lactanţiu, episcopii Eusebiu al Cezareei, Teodoret al Cirului, Ghelasie de Cizic, 
Ambrozie al Milanului şi istoricul Socrate Scolasticul. 
4 Care în decursul întregii vieţi a avut pentru supuşii săi cea mai mare înţelegere şi 
bunăvoinţă, iar faţă de învăţătura creştină simţămintele cele mai prieteneşti – Cf. 
EUSEBIU, Istoria Bisericească, VIII, XIII, 12-14; Viaţa lui Constantin, I, 14, 6. Lactanţiu 
ne aminteşte de firea sa blândă şi fără de răutate iar cronicarul bizantin Kedrenos 
consemnează despre Constanţiu că era foarte bun şi evlavios şi tot aşa l-a educat şi pe fiul 
său, căruia nu îi interzicea să ia parte la cele creştineşti – Cf. KEDRENOS, Prescurtare de 
istorii, 1, 472. 
5 EUSEBIU, Viaţa lui Constantin, I, 17, 1-3; IB, VIII, XIII, 12-13. 
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(adevărata) strajă a scaunului său de domnie, precum şi pe orânduitorul a tot 
binele”.6 

Tradiţia ne spune că imediat după moartea sa, împăratul Constanţiu 
Chlor a fost trecut în rândul zeilor: în pilda lăsată de împăratul Constanţiu a 
arătat Dumnezeu semenilor noştri de ce fel de sfârşit au parte credincioşii 
iubitori de Dumnezeu.7  

Încă din secolul al XX-lea, istoriografia l-a aşezat pe Constanţiu 
Chlor în rândul împăraţilor apropiaţi Creştinismului şi valorilor lui morale. 
Cel dintâi istoric a fost Gaston Boissier, care afirma că împăratul Constantin 
s-a apropiat de Creştinism prin intermediul tatălui său. După numai două 
decenii, profesorul Louis Duchesne va continua şi el ideea acestei 
familiarizări, încă din copilărie, a lui Constantin cu religia creştină. În anul 
1941, istoricul german Hans Lietzmann va demonstra că adeziunea la religia 
creştină a lui Constantin s-a manifestat, din copilărie, când tatăl său era încă 
cu el. Citând mărturiile a doi episcopi, Mitrofan şi Alexandru, Constantin 
aurait ete instruit par son pere dans les saintes Ecritures, cercetătorul 
Robert Turcan vede firească întrebarea: Constanţiu Chlor chretien?, 
afirmând că religia creştină a fost cunoscută de către Constanţiu încă 
dinainte de a deveni August al părţii apusene al Imperiului Roman (305).8 

Anul 2013 aduce în cercetarea constantiniană o nouă direcţie – 
Predispoziţii familiale - sau primele contacte ale împăratului Constantin cu 
Creştinismul cadrul familiei sale la Naissus, ipoteză iniţiată de istoricii 
Bertrand Lancon şi Tiphaine Moreau9 într-un subcapitol al lucrării – 
Constantin, un împărat creştin. În lucrarea sa, Marele Constantin, învinuiri 

                         
6 IDEM, VC, I, 27, 2. Vezi şi: GHELASIE, IB, III, 6, 1: împăratul Constanţiu Chlor, care i-a 
protejat pe creştini în timpul persecuţiei lui Diocleţian. 
7 IDEM, VC, I, 22, 2.  
8 Constantin se trouvait donc etre, pour ainsi dire, de naissance un ami des chretiens; l exemple 
de son pere le portrait a leur etre bienveillant. Il frequenta sans doute dans sa jeunesse 
quelques-uns des pretres et des eveques dont Eusebe nous dit que Constance s entourait 
volontiers; il connut de bonne heure leurs croyances et put se familiariser avec elles – Cf. 
GASTON BOISSIER, La fin du paganisme, Ed. Hachette, Paris, 1903, p. 15. Vezi şi: 
LOUIS DUSCHESNE, Histoire ancienne de l Eglise, Paris, 1923, p. 57: probable que la 
Christianisme avait pris quelque pied dans la famille de Constantius Chlorus. HANS 
LIETZMANN, A History of the Early Church, Part II: The founding of the Church 
Universal, James Clarke&Co, 1993. A se vedea şi H. KRAFT, Kaiser Konstantins religiose 
Entwicklung, Tubingen, 1995, p. 5-6. F. WINKELMANN, Die Bischoffe Metrophanes und 
Alexandros von Byzanz, Byz. Zeitschr., 59, 1966, p. 44-71. FOTIE, Biblioteca, 256, 469b 
(VII, p. 215, Henry, Paris, 1974). ROBERT TURCAN, Constantin en son temps. Les 
Bapteeme ou la Pourpre ?, Editions Faton, Paris, 2006, p. 38-39: avait donc penetre dans 
la famille de Constance, avant que de Cesar il ne devînt Auguste. 
9 De reamintit că lucrarea celor doi cercetători apare în limba franceză cu un an mai înainte, 
în 2012, la editura Armand Colin din Paris. 



244 
 

şi adevăr. Studiu istoric, profesorul grec Kostas Karastathis îi consideră pe 
împăratul Constanţiu şi pe Sfânta Elena ca primii dascăli ai lui Constantin în 
cele creştineşti.10 

În istoriografia românească, cel dintâi care l-a numit creştin pe 
împăratul Constanţiu a fost renumitul profesor de la Cernăuţi, Valerian 
Şesan. Este primul istoric ce vorbeşte despre dubla credinţă, una interioară 
şi o alta exterioară a lui Constanţiu Chlor, numindu-l un monoteist cu o 
clară coloratură creştină. Analizând domnia acestuia şi felul cum s-a 
comportat cu creştinii, profesorul Valerian Şesan se întreabă când – nu dacă 
este creştin – a devenit Constanţiu creştin: când slujea la curtea lui 
Diocleţian ca prefect al gărzii ? sau ca împărat în Galia ?11 

În cercetarea românească contemporană câteva referiri la mediul 
creştin de la Naissus,12 deci implicit şi o oarecare relaţie a lui Constanţiu cu 
Creştinismul, găsim la părintele profesor Constantin Pătuleanu, fiind cel 
dintâi care întăreşte ipoteza că familia Sfântului împărat Constantin cel 
Mare a fost creştină, numindu-o pe aceasta o familie cu puternice accente 
creştine încă de la Naissus: „considerăm, deci, că atât împăratul Constanţiu, 
cât şi împărăteasa Elena au fost ei înşişi creştini, chiar dacă în ascuns, având 
o contribuţie majoră în educaţia creştină a lui Constantin cel Mare, 
confirmată în atitudinea pe care acesta a avut-o faţă de creştini imediat ce a 
preluat tronul de la tatăl său, în 306 ...împăratul s-a putut familiariza cu 
religia creştină încă de mic, în sânul familiei sale...în conformitate cu 
izvoarele creştine (Lactanţiu, Eusebiu, Ghelasie, Teodoret) avem o imagine 
clară asupra faptului că familia împăratului Constantin cel Mare a fost 
creştină (chiar dacă împăratul Constanţiu a trebuit, din calcul politic şi 
personal, să ascundă acest lucru). În istoriografia modernă există cercetători 
                         
10 BERTRAND LANCON şi TIPHAINE MOREAU, Constantin, un împărat creştin, 
Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 53-54: actul convertirii lui Constantin îşi are originile în 
cercul familial; KOSTAS KARASTATHIS,  Marele Constantin, învinuiri şi adevăr. Studiu 
istoric, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2013, p. 29-32: Constantin a primit influenţe creştine nu 
numai de la mama sa dar şi de la tatăl său în anii când s-a aflat cu aceştia sub acelaşi 
acoperiş. 
11 VALERIAN ŞESAN, Kirche und Staat, Die Religionspolitik der christlich-romischen 
Kaiser von Konstantin d. Gr. bis Theodosius d. Gr. (313-380), Czernwitz, 1911, p. 70-74. 
12 EMANOIL BĂBUŞ, Legitimitate imperială şi teologie politică în vremea lui Constantin 
cel Mare, vol. I, p. 219-237, aici, p. 223: Constantin a crescut în atmosfera acestei religii; 
NICOLAE CHIFĂR, Premisele politico-religioase ale emiterii Edictului de la Mediolanum 
din anul 313, vol. I, p. 173-186, aici, p. 182: Constantin a căutat să găsească similitudini 
între Dumnezeul creştinilor, Care i s-a descoperit acum, şi Dumnezeul Suprem (Suprema 
Divinitas) pe care îl adorase ca moştenire religioasă de la tatăl său; IDEM, Convertirea lui 
Constantin cel Mare în lumina izvoarelor, vol. II, p. 149-166, aici, p. 150: cronologic, 
impulsul pentru aderarea la Creştinism s-a manifestat înainte de marea confruntare cu 
Maxenţiu, din 28 Octombrie 312.  
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care s-au străduit să arate apropierea familiei imperiale faţă de Creştinism 
(Valerian Şesan, T.G. Elliott, T.D. Barnes, E. DePalma Digeser, Klaus 
Girardet etc.)”.13 

Considerăm deci că ipoteza manifestării unui creştinism ascuns de 
către împăratul Constanţiu este cea mai apropiată de adevărul evenimentelor 
de la începutul secolului al IV-lea şi poate susţine argumentarea politicii 
sale tolerante sau filocreştine promovată de către Cezar în provinciile sale în 
contextul celei mai aprige persecuţii îndreptate împotriva Bisericii şi a 
creştinilor. Aghiografia ortodoxă vine şi ea ca o bază sustenabilă a acestei 
ipoteze prin mulţimea creştinilor din aparatul administrativ care, nu doar se 
manifestau ca nişte creştini în taină, ci tot în mod secret îşi botezau copiii şi 
îi formau în morala creştină.14 

Cu privire la mama Augustului Constantin, Sfânta împărăteasă 
Elena, atât izvoarele creştine ale timpului cât şi istoriografia modernă au 
prezentat-o ca o împărăteasă sfântă şi bună, o mamă creştină, ctitoră de 
biserici şi cea care a descoperit Sfânta Crucea Mântuitorului şi peştera 
mormântului, având un mare aport în politica religioasă filocreştină a fiului 
său.15 Prin importanţa pe care proiectele sale creştine le-au primit de la 
posteritatea creştină, Sfânta împărăteasă Elena a devenit nu doar un exemplu 
de mamă creştină pentru celelalte femei, ci şi model de împărăteasă pentru 
toate cele care vor urma după dânsa:16 „Elena reprezintă un model de 

                         
13 CONSTANTIN PĂTULEANU, Drumul spre Creştinism al familiei împăratului 
Constantin cel Mare, în lumina izvoarelor şi în istoriografia modernă, p. 173-201, aici, p. 
186 şi 200. Vezi şi: E. BĂBUŞ, art. cit., I, pp. 223 şi 237: Părintele profesor Emanoil 
Băbuş vede în persoana lui Constantin un reprezentant tipic al acestei noi conştiinţe 
religioase. Amintind cuvintele lui Eusebiu despre tatăl său, care îşi consacrase Unicului 
Dumnezeu copiii săi, soţia sa, slujitorii săi şi întreg palatul său, părintele profesor afirmă 
că împăratul a crescut în atmosfera acestei religii, crezând în alegerea sa, o alegere divină 
ce a dat carierei sale politico-militare o mulţime de contacte personale cu cerul. 
14 A se vedea vieţile sfinţilor Dimitrie Izvorâtorul de mir, Sf. Pantelimon, Sf. Tatiana 
diaconiţa ş.a. 
15 A se vedea: PIERRE MARAVAL, professeur d Histoire des religions a la Sorbonne, 
Constantin invente les Lieux saints, revista Historia, Decembre, 2002, p. 56-59. Vezi şi: 
EUSEBIU, VC, III, 44-45; TEODORET, IB, I, 18, 1; GHELASIE DE CIZIC, IB, III, 1, 7; 
6, 1; PAULIN DE NOLA, Epist. 31, 4. Nu este exclus ca Elena să fi cunoscut religia 
creştină încă din familie, întrucât nu numai că în Răsărit Creştinismul era mult mai 
răspândit în acea perioadă decât în Apus, dar chiar statutul ei de stabularia i-ar fi putut 
permite să intre în legătură cu o serie de călători, unii creştini, sau poate misionari, de la 
care trebuie să fi aflat multe despre noua religie sau poate chiar familia ei să fi fost 
creştină – Cf. C. PĂTULEANU, art. cit., p. 184. 
16 Elena a fost luată ca model de împărăteasa Flacilla, cea dintâi soţie a Sfântului împărat 
Teodosie I, despre care se spune că împlinea poruncile evanghelice, că puterea 
împărătească nu o împiedica să se poarte cu smerenie şi cuvioşie, cu milostenie, având grijă 
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evlavie feminină, strâns legată de politica religioasă familială, şi devine 
paradigma împărătesei creştine în Antichitatea târzie”.17 

Politica religioasă creştină a Sfintei Elena nu este opera unei femei 
care a devenit creştină şi a ajutat Biserica sau a promovat Creştinismul, ci 
toate lucrările ei sunt strâns legate de domnia fiului său, fiind în acelaşi timp 
mamă creştină şi împărăteasă creştină. Nu putem înţelege viaţa şi activitatea 
ei decât în cadrul acestor două coordonate. Dacă fiul său a cinstit-o ca 
nobilissima femina şi Augusta, Biserica noastră creştină a asemănat-o în 
râvnă şi în propovăduirea credinţei cu Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului 
Hristos. De ce? chiar dacă pare simplu la o primă vedere, răspunsul este 
unul complex. Întâi de toate, Sfânta Elena este cea care l-a născut pe primul 
împărat roman creştin şi canonizat de Biserica lui Hristos ca Sfânt Întocmai 
cu Apostolii, apoi ca o creştină bună şi evlavioasă l-a convins pe soţul său să 
se boteze18 şi să fie tolerant cu creştinii, chiar şi în cazul în care colegii lui 
de guvernare îi vor persecuta cu cea mai mare ură. Sfânta împărăteasă Elena 
a arătat lumii romane păgâne că milosteniile şi facerile de bine sunt 
bineplăcute nu doar înaintea oamenilor, „ea avea o cuvioşie atât de sinceră 
şi o evlavie atât de umilită, încât îşi făcea rugăciunile cu celelalte femei şi 
punea la masa sa pe fecioarele sărace ale bisericii, le servea ea însăşi şi îşi 
împărţea cu generozitate averea pentru alinarea celor ce erau în nevoie… 
după ce a trăit în practicarea  neîntreruptă de tot felul de virtuţi”,19 ci şi în 
ochii singurului Dumnezeu adevărat, Căruia îi arată credinţă şi slujire prin 
ridicarea sau întreţinerea bisericilor Sale. Dar cea mai importantă faptă a 
Sfintei Elena a fost nu pelerinajul ei la Locurile Sfinte, aşa cum susţin 
majoritatea istoricilor, ci rezultatul acestei călătorii sfinte. S-a vorbit foarte 
mult în istoriografie despre cauze şi despre scopul pentru care a fost 
întreprins acest pelerinaj, însă ceea ce cred că este cel mai important a fost 
lăsat intenţionat în desuetudine: trupul Mântuitorului nu era în peştera 
mormântului. Astfel, mesajul Sfinţilor Apostoli a fost dovedit ca adevărat şi 
orice om putea să verifice acest adevăr – venind în locul la îngropării 
Mântuitorului şi închinându-se în biserica înălţată aici de Sfânta Elena. 

                                                               
de bolnavi şi de săraci. În Imperiul Bizantin foarte multe femei şi împărătese i-au urmat 
exemplul. 
17 B. LANCON şi T. MOREAU, op. cit., p. 171. 
18 Nu ştim când au fost botezaţi Constanţiu şi Elena, nu avem nicio mărturie istorică. Dar, 
dacă până la venirea pe tron a lui Constantin botezul creştin era un pericol şi foarte probabil 
acest eveniment să nu fie consemnat în scris, cu certitudine după anul 306 acest fapt nu 
putea rămâne neamintit. 
19 SOCRATE, IB, I, XVII. 
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Nu doar Biserica Ortodoxă a trecut-o în rândul sfinţilor – ea fiind 
prăznuită împreună cu fiul său la 21 Mai, ci şi Biserica Romano-Catolică, 
cinstindu-o în fiecare an la data de 18 August. 

 
Cum şi-a trăit Sfântul împărat viaţa sa creştină ? 
Contextul prigonitor al începutului secolului al IV-lea a făcut ca tânărul 
împărat Constantin să-şi exprime credinţa sa moştenită de la părinţii săi 
creştini în mod treptat. În cele următoare am tratat drumul constantinian în 
cinci etape, de la Naissus la Nicomidia şi Trier apoi la Roma, Niceea, 
Constantinopol şi iarăşi la Nicomidia. 
 
1. Tăinuirea credinţei (293-305) 
Constantin se naşte la 27 Februarie 273 în cetatea Naissus la sud de Dunăre 
în provincia Moesia Superior. La 1 Mai 293, tatăl său este ridicat la rangul 
de Cezar, guvernând împreună cu Augustul Maximian în partea de Apus a 
Imperiului Roman. Plecarea acestuia din Naissus aduce cu sine şi venirea 
fiului său la Nicomidia, la curtea imperială a Augustului Diocleţian, ca 
garanţie a loialităţii.20 Aici la Nicomidia Constantin are oportunitatea de a se 
întâlni cu cel mai înalt nivel de credinţă: mărturisirea martirică. Cu 
certitudine experienţa aceasta va întări credinţa tânărului tribun şi va 
contribui mult la politica sa filocreştină şi de promovare a Bisericii. Se pune 
însă întrebarea: de ce nu-şi arată pe faţă credinţa? ştim de la Lactanţiu că 
tânărul Constantin era urât de Cezarul Galeriu care a căutat multe prilejuri 
să-l omoare. Mai mult, la fel ca orice comandant în armata romană, 
Constantin îşi dorea să facă parte din colegiul de guvernare iar adeziunea sa 
la religia creştină făcea imposibilă această numire. Credem că şi Constantin 
a observat faptul că tatăl său nu mai era pe placul tetrarhilor tocmai din 
cauza gândirii sale tolerante şi procreştine.21 

 
2. Mărturisirea oficială a credinţei (306) 
Potrivit lui Lactanţiu şi Eusebiu, contemporani şi apropiaţi ai împăratului, 
imediat după venirea la guvernare, Constantin cel Mare continuă politica 
tolerantă a tatălui său şi va susţine Biserica creştină prin legi, scutiri de taxe 
şi donaţii, fiind un sprijin neîntrerupt în lucrarea sa de propovăduire şi de 
sfinţire a lumii: „devenind împărat, Constantin Augustus nu a întreprins 

                         
20 E foarte probabil ca Diocleţian, Maximian şi Galeriu să-şi fi dat seama de preocuparea 
creştină a Cezarului Constanţiu.Vezi: S.A. VICTOR, De Caesaribus, XL, 2: Constantin 
fusese deţinut ca ostatic de către Galeriu, sub un pretext religios. 
21 Credem că în timpul şederii lui Constantin la Nicomidia, Constanţiu a ţinut legătura cu 
fiul său prin scrisori. 
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nimic mai înainte de a-i reda pe creştini Dumnezeului lor. Aceasta a fost 
prima sa măsură pentru restaurarea sfintei religii”.22 

De ce hotărăşte încetarea persecuţiei imediat după urcarea la tron? 
Răspunsul nu poate fi decât unul singur: o credinţă care se cerea mărturisită 
nu doar la nivel personal, ci şi înaintea tuturor.23 Cu siguranţă au existat şi 
alte raţiuni sau motive ale acestei decizii, însă le înţelegem şi le tratăm ca 
secundare. Câţiva ani mai târziu, cu prilejul victoriei împotriva lui 
Maxenţiu, Constantin porunceşte ca pe Arcul de Triumf ridicat de Senatul 
roman în cinstea sa să se scrie că lupta a fost câştigată prin inscripţie divină, 
ceea ce a făcut ca unii istorici să vadă în acest gest politica sa religioasă 
filocreştină.24 

 
3. Legalizarea credinţei (312/313) 
Aşa cum era firesc, următorul pas pe care l-a realizat Sfântul împărat 
Constantin cel Mare a fost legalizarea credinţei sale şi promovarea 
Creştinismului ca religia oficială a familiei imperiale. Această nouă etapă în 
istoria Imperiului Roman a fost susţinută şi de o minune într-un moment 
greu al domniei sale, lupta finală cu uzurpatorul Maxenţiu. Lactanţiu şi 
Eusebiu25 descriu în mod complementar această stavrofanie, care îi va întări 
împăratului conştiinţa că a fost ales de Dumnezeu să conducă nu doar 
Imperiul Roman, ci şi treburile din afară ale Bisericii. 

Legalizarea credinţei creştine de către Sfântul împărat Constantin cel 
Mare s-a realizat la doar două luni26 după această minune înţeleasă ca o 

                         
22 LACTANŢIU, Despre Moartea Persecutorilor, 25, 9. Constantin, fiind îndată proclamat 
ca împărat absolut şi august mai întâi de către soldaţi şi apoi de către Dumnezeu Însuşi, 
Împăratul suprem, s-a dovedit a fi un imitator râvnitor al evlaviei paterne faţă de 
învăţătura noastră – Cf. EUSEBIU, IB, VIII, XIII, 14. 
23 Potrivit episcopului GHELASIE, IB, III, 6, 1, Constanţiu l-ar fi lăsat pe Constantin 
împărat în locul său cu porunca de a opri persecuţia iniţiată de Diocleţian şi Galeriu. 
24 Se poate afirma că între 306 şi 312 Constantin a dorit să fie perceput ca promotor al 
libertăţii religioase a creştinilor – Cf. C. PĂTULEANU, art. cit., p. 194. Vezi şi: T.D. 
BARNES, Constantine and Eusebius, Cambridge, 1981, p. 275: Constantin credea sincer 
că Dumnezeu i-a dat misiunea specială de a converti Imperiul Roman la Creştinism. A se 
vedea şi observaţia marelui cercetător german Klaus M. Girardet, care afirmă că este prima 
dată când unei divinităţi nu îi este rostit numele. 
25 EUSEBIU, VC, I, 32. 
26 Acest act este cunoscut în istoriografie sub numele de Edictul de la Milano. Iată textul 
transmis de LACTANŢIU: Eu, Constantin Augustus, cât şi eu, Licinius Augustus, după ce 
într-un mod atât de fericit ne-am întâlnit la Mediolanum şi am dezbătut toate problemele 
care privesc binele şi siguranţa publică, am considerat că trebuie reglementat, printre alte 
neajunsuri pe care le avem în vedere, binele majorităţii cetăţenilor, în primul rând în 
privinţa respectului faţă de divinitate, astfel încât să dăm şi creştinilor, şi tuturor celorlalţi 
oameni posibilitatea de a urma liber religia pe care fiecare şi-o doreşte, pentru ca orice 
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certitudine a providenţei dumnezeieşti şi a misiunii sale divine de a 
încreştina întreaga lume veche. Consecinţele acestui edict au fost deosebit 

                                                               
divinitate s-ar găsi în lăcaşul ceresc, (aceasta) să se poată arăta favorabilă şi binevoitoare 
faţă de noi şi faţă de toţi cei aflaţi în puterea noastră. De aceea, noi am considerat că, în 
spiritul unei politici sănătoase şi foarte corecte, trebuie luată hotărârea de a nu-i fi 
refuzată această posibilitate nimănui care s-a ataşat sufleteşte fie de religia creştinilor, fie 
de cea pe care o consideră că-i este cea mai potrivită, aşa încât Divinitatea supremă a 
cărei religie noi o urmăm de bunăvoie să ne ofere tuturor favoarea şi bunăvoinţa sa 
obişnuită. De aceea, se cuvine ca Excelenţa Voastră să ştie că am decis ca, îndepărtând 
complet toate restricţiile care erau conţinute mai înainte în documentele trimise birourilor 
tale cu privire la numele de creştini, să abolim prevederile care ne păreau foarte sinistre şi 
străine de clemenţa noastră. De acum înainte, în mod liber şi sincer, fiecare dintre cei care 
doresc să cinstească religia creştinilor să o poată face fără să întâmpine vreo neplăcere 
sau oprelişte. 
 Noi am considerat că este de cuviinţă că trebuie supuse deciziei tale aceste decizii 
în amănunt, ca să ştii că le-am acordat creştinilor mai sus amintiţi posibilitatea liberă şi 
deplină de a-şi practica propria religie. De vreme ce vedeţi bine că noi am acordat acest 
drept creştinilor, Excelenţa Voastră înţelegeţi că şi celorlalţi cetăţeni, în aceeaşi măsură, 
pentru pacea vremurilor noastre, le-a fost dat acest drept de a-şi urma religia în mod 
deschis şi liber, aşa încât fiecare să se bucure de posibilitatea liberă de a venera 
divinitatea pe care şi-a ales-o. Noi am făcut aceasta ca să nu pară că am pus vreo restricţie 
vreunui cult sau vreunei religii. În plus, am hotărât că această religie trebuie luată mai 
ales faţă de comunitatea creştinilor, fiindcă, dacă se vor găsi unii care au cumpărat, fie de 
la fiscul nostru, fie de la orice alt intermediar, lăcaşurile unde creştinii aveau obiceiul să se 
adune mai înainte, în legătură cu care scrisorile trimise mai înainte birourilor tale 
conţineau instrucţiuni precise, trebuie să le fie restituite creştinilor fără(să li se ceară) vreo 
sumă de bani şi fără vreo taxă, lăsând de o parte orice frustrare şi neînţelegere. De 
asemenea, cei care le-au primit în dar sunt obligaţi să le restituie creştinilor cât mai 
repede; chiar şi cei care le-au cumpărat sau cei care le-au primit ca donaţii. Dacă ei ar 
(dori să) ceară ceva de la bunăvoinţa noastră, să se adreseze vicarului, astfel încât, prin 
bunătatea noastră, să li se plătească şi lor o compensaţie. Va trebui ca toate locaşurile să 
fie înapoiate imediat comunităţii creştine prin implicarea Voastră şi fără întârziere. Şi 
fiindcă se ştie că aceşti creştini aveau în posesie nu numai lăcaşurile unde aveau 
obiceiurile să se adune, ci şi altele aparţinând de drept comunităţii lor, adică bisericilor, şi 
nu persoanelor particulare, toate acestea, prin legea pe care am scris-o mai sus, veţi 
porunci să le fie restituite creştinilor, adică comunităţii şi bisericilor, fără vreo neclaritate 
sau înţelegere, cu singura precizare de mai sus, (anume) că aceştia care restituie aceste 
lăcaşuri fără să pretindă nimic, după cum am spus, să aştepte din partea bunătăţii noastre 
o despăgubire. În toate acestea va trebui să vă implicaţi cu toată râvna pentru comunitatea 
numită mai sus a creştinilor, pentru ca ordinul nostru să fie pus imediat în practică, aşa 
încât, în acest fel, prin clemenţa noastră să fie asigurată liniştea publică. Fie ca, după cum 
s-a spus mai sus, bunătatea lui Dumnezeu(faţă de noi), pe care în atâtea împrejurări am 
simţit-o aproape, să continue, asigurând reuşitele noastre împreună cu fericirea publică. 
Însă pentru ca textul generoasei noastre hotărâri şi bunăvoinţe să poată ajunge la 
cunoştinţa tuturor, va trebui ca, prin dispoziţia Voastră, cele scrise să fie afişate, să le 
puneţi la vedere peste tot şi să le aduceţi la cunoştinţa tuturor, pentru ca hotărârea luată 
prin bunătatea noastră să nu rămână neştiută.  
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de importante nu doar pentru Biserica secolului al IV-lea, ci şi pentru 
întreaga istorie a Creştinismului şi a Imperiului Bizantin. În anii următori, 
împăratul Constantin a promulgat o serie de legi emise cu scopul de a 
umaniza ori a îmbunătăţi viaţa celor nevoiaşi şi neputincioşi. Păstrând 
titulatura de Pontifex Maximus, deşi era o demnitate păgână, Constantin va 
putea declara ziua Duminicii ca zi de odihnă pentru toţi cetăţenii imperiului. 

Sprijinul său material şi moral pe care Sfântul împărat Constantin cel 
Mare l-a acordat Bisericii s-a manifestat prin trei mari proiecte. Cel dintâi a 
fost acordarea libertăţii de propovăduire realizată de episcopi şi de 
misionarii Bisericii. Prin ctitorirea şi susţinerea materială a bisericilor, 
împăratul Constantin a ajutat la consolidarea credinţei şi la sfinţirea 
credincioşilor ei. Cel de-al treilea proiect a avut la bază însăşi personalitatea 
împăratului, care va deveni model de sfânt şi de sfinţenie nu doar pentru 
contemporani, ci şi pentru împăraţii romani/bizantini de după el. 

S-a afirmat că toată această lucrare legislativă creştină ar fi avut ca 
motiv pragmatismul împăratului Constantin care s-a folosit de Creştinism în 
demersul său politic. Astăzi, prin faptul că tot mai mulţi istorici vorbesc de 
familiaritatea împăratului cu religia creştină încă din copilărie, credem că 
parcursul treptat al politicii religioase constantiniene s-a realizat cu 
maturitatea duhovnicească a unui împărat creştin, fiu al unor părinţi 
credincioşi şi martor al unei minuni dumnezeieşti. 

 
4. Lupta de apărare a credinţei (324-337) 
Începând cu anul 313, Imperiul Roman va avea doar doi împăraţi, 
Constantin pentru partea de Apus şi Liciniu în Răsărit. Cu toate că la 
începutul anului cei doi împăraţi se înrudesc, prin căsătoria lui Liciniu cu 
Constanţia – sora lui Constantin, politica religioasă comună stabilită la 
Milano a fost încălcată de Augustul Orientului care va reîncepe persecuţia 
împotriva creştinilor. Acest fapt va aduce cu sine cearta între cei doi 
împăraţi cumnaţi concretizată prin două războaie şi încheiată de moartea lui 
Liciniu în anul 324. 

Un an mai târziu, Sfântul împărat Constantin cel Mare – ca unic 
stăpânitor al întregului Imperiu Roman – va aduna în cetatea Niceea cea 
dintâi adunare clericală (diaconi, preoţi, episcopi şi martiri), cunoscută în 
istoria bisericească sub numele de Primul Sinod Ecumenic. Aici s-au 
combătut învăţăturile greşite, în principal cea a preotului Arie, unele 
neînţelegeri administrative ale organizării bisericeşti şi s-a formulat prima 
parte a Simbolului de credinţă al Bisericii creştine.27 

                         
27 A se vedea lucrarea Pr. conf. dr. DANIEL BENGA, Cred, mărturisesc şi aştept viaţa 
veşnică – o istorie teologică a Simbolului Niceo-Constantinopolitan, Ed. Basilica, 
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În anul 330, împăratul Constantin cel Mare va inaugura noua 
capitală a imperiului la Constantinopol, care după puţin timp va deveni o 
capitală creştină pentru Imperiul Bizantin. Întemeierea acestui oraş a avut o 
importanţă deosebită nu doar în dezvoltarea Bisericii ori în răspândirea 
Creştinismului, ci mai ales în păstrarea patrimoniului bisericesc, aici fiind 
strânse din întreaga lume sfinte moaşte, bucăţi din lemnul Sfintei Cruci, 
icoane, texte sfinte ş.a.m.d.28 

Şapte ani mai târziu împăratul Constantin începea campania 
împotriva regelui Sapor al Persiei care, în ciuda rugăminţilor acestuia, a 
continuat să-i persecute pe creştinii din provinciile stăpânite de el. 
Constantin a cerut lui Sapor chiar să devină şi el creştin.29 Moartea 
împăratului a făcut ca această campanie să nu se mai realizeze. Cu câteva 
zile înainte, Constantin va fi botezat de către episcopul Eusebiu al 
Nicomidiei, botezul său fiind o mărturie şi o certitudine a credinţei sale 
manifestate progresiv şi neşovăielnic timp de aproape trei decenii.30 

 
5. Traiectoria constantiniană în secolul al IV-lea 
La începutul secolului al IV-lea se declanşează în Imperiul Roman cea mai 
aprigă persecuţie împotriva creştinilor. Situată în vecinătatea estică a 
imperiului, Armenia va da Antichităţii cea dintâi familie imperială creştină. 
Constantin cel Mare vine la guvernare în acest context religios: un rege 
vecin (Tiridates al III-lea) se încreştinează împreună cu întreaga sa ţară, în 
timp ce împăraţii din imperiul său încă îi mai ucid pe creştini. Sfântul 
împărat va privi această stare de lucruri cu maturitatea omului politic care 
dorea binele supuşilor săi. Încreştinarea Imperiului Roman nu era doar un 
proiect personal, ci o umanizare şi o normalizare a vieţii sociale a cetăţenilor 

                                                               
Bucureşti, 2013, p. 354 şi studiul Pr. prof. VIOREL IONIŢĂ, Sinodul I Ecumenic. Rolul 
împăratului Constantin cel Mare şi importanţa acestui sinod pentru viaţa Bisericii creştine 
în vol. CRUCE ŞI MISIUNE, II, p. 333-371. 
28 A se vedea GILBERT DRAGON, Naissance d une capitale, Constantinople et ses 
institutions de 330-451, Presses Universitaires de France, Paris, 1974. 
29 TEODORET, IB, I, 25: păstrând credinţa cea dumnezeiască eu mă împărtăşesc de 
lumina Adevărului, iar fiind călăuzit de lumina Adevărului, ajung la cunoaşterea credinţei 
dumnezeieşti…mărturisesc că am această cinstire a divinităţii…cu sprijinul puterii acestui 
Dumnezeu, începând de la marginile Oceanului, am însufleţit întreaga lume cu nădejdea 
cea tare a mântuirii…pe acest Dumnezeu Îl cinstesc eu…semnul Lui îl poartă pe umeri 
armata mea cea consacrată lui Dumnezeu…mărturisesc că cinstesc pe acest Dumnezeu cu 
necurmată aducere aminte…pe Acesta Îl cer ca ajutor. 
30 Asemeni lui Constantin, Sfântul împărat Teodosie I cel Mare se născuse într-o familie 
creştină – atât tatăl său, generalul Flavius Theodosius cel Bătrân, cât şi mama sa, 
Thermantia, fiind creştini ortodocşi – dar nu a fost botezat decât în toamna anului 380, la 
vârsta de 33 de ani, de către episcopul Acholius al Tesalonicului. 
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romani. Numai aşa putem înţelege acest drum constantinian care porneşte de 
la mântuirea personală a Creştinismului şi se încheie cu legalizarea lui. 
Eusebiu al Cezareei ne relatează că politica Sfântului împărat Constantin cel 
Mare devenise asemenea propovăduirii Apostolilor, fiindcă-şi pusese în 
gând să facă treptat din tot omul un închinător la Dumnezeu.31 

Moştenirea creştină primită de la tatăl său l-a ajutat pe împăratul 
Constantin să realizeze o guvernare ordonată, echilibrată, fără derapaje 
politice sau religioase. Minunea dinaintea luptei de la Pons Milvius a întărit 
credinţa în Dumnezeul creştinilor dar şi conştiinţa alegerii sale divine. 
Prezenţa Sfintei Elena a constituit un ajutor de nepreţuit în implementarea 
măsurilor sale, în special şederea sa la Roma şi pelerinajul la Locurile 
Sfinte. Faptul că a dorit să aibă în jurul său episcopi nu doar la palat, ci şi pe 
câmpul de luptă, l-a ajutat pe împăratul Constantin să aibă o viaţă creştină 
autentică, ferită de exagerările pietiste cât şi de secularizare. Cu certitudine 
momentul eclesial de la Niceea întărit de legătura directă şi personală cu 
sfinţii episcopi martiri „cei care au luat parte (în număr de 318) i-a primit cu 
cuvinte frumoase şi cu daruri […] pe unii mai respectaţi i-a luat la o masă cu 
el […] văzând apoi pe unii cu ochiul drept scos şi aflând că fuseseră supuşi 
la această suferinţă pentru statornicia lor în credinţă, împăratul a sărutat 
rănile lor, crezând că prin sărutul acesta va căpăta de acum 
binecuvântarea”,32 i-a oferit împăratului un model de credinţă, de martiriu, 
de slujire lui Dumnezeu. Doar aşa se explică faptul că Sfântul Constantin s-a 
autointitulat episcop al treburilor din afara Bisericii. 

Am putea spune că traiectoria constantiniană iniţiată la începutul 
secolului al IV-lea nu s-a terminat în anul 337, odată cu moartea 
împăratului, ci a fost continuată de fiii săi creştini,33 de influenţa creştină a 
Constantinopolului cât şi de principiul toleranţei religioase exprimat în 
activitatea şi legile sale. 

În a doua jumătate a secolului al IV-lea, Biserica Creştină devenise o 
instituţie foarte puternică, cu un statut bine definit, chiar protejat, preoţii ei 
fiind scutiţi de taxe iar episcopul dobândise şi privilegii civile. Ea dobândise 
posibilitatea de a primi donaţii şi a avea proprietăţi, fapt ce a adus o 
dezvoltare şi un progres în activitatea ei filantropică. Pentru lucrarea lor de 
sprijinire a Bisericii şi de promovare a Creştinismului, tradiţia eclesială i-a 
numit pe Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena cei întocmai cu Apostolii şi 
Părinţii Creştinătăţii. 
                         
31 EUSEBIU, VC, IV, 18. 
32 TEODORET, IB, I, 11, 1. Pe baza acestui text, Pr. prof. DANIEL BENGA, op. cit., p. 71, 
susţine că au existat discuţii purtate în mod privat de Constantin cu unii sinodali, în special 
cu Pafnutie al Tebaidei de Sus. 
33 A.A. VASILIEV, Istoria Imperiului Bizantin, Ed. Polirom, Iaşi, 2010, p. 101. 
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Traiectoria dată de Sfântul Împărat Constantin cel Mare Imperiului 
Roman nu mai putea fi schimbată de niciun împărat roman, indiferent de 
gândirea sa religioasă.34 Imperiul devenea din ce în ce mai mult un stat 
creştin, cu împăraţi creştini ce promovau o legislaţie creştină, dorind să 
transforme Imperiul Roman într-o copie a Împărăţiei Cerurilor. După doar 
40 de ani, urmaşul său, Sfântul împărat Teodosie,35 va legaliza această stare 
de fapt şi va decreta Creştinismul ca religie oficială a Imperiului Roman. 

 
Abstract: Saint Emperor Constantine the Great (306-337) and his 
Relationship with Christianity 
Saint Emperor Constantine the Great was born of Christian parents and 
faithful to Naissus, in 273. Emperor Constantius, Constantine's father, was 
the only tolerant emperor of the fourth century. Her mother, Saint Auguste 
Helena, had a strong contribution in religious politics. Saint Emperor 
Constantine the Great gave a Christian trajectory of the Roman Empire, 
continued and the her sons. The Orthodox Church honors him as with his 
mother at 21 May. 

                         
34 Evenimentele ulterioare anului 337 (moartea împăratului) ne dovedesc că această 
traiectorie se transformase într-o stabilitate politico-religioasă. Nici măcar nepotul apostat 
al împăratului, chiar dacă cu puţin timp după moartea sa, nu a mai putut schimba politica de 
promovare şi susţinere a Creştinismului primită de la unchiul său. 
35 La 27 Februarie 380 Sfântul împăratul Teodosie a proclamat Creştinismul religie oficială 
a Imperiului Roman. 
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Pogorârea, odihna şi strălucirea Duhului Sfânt  
în Biserică * 

 

Drd. MARIUS TRICĂ1 
 

Cuvinte cheie: Duhul Sfânt, organizare ierarhică, iconomie 
Keywords: Holy Spirit, hierarchical organization, economia  

 
Pentru a reliefa rolul Duhului Sfânt în Biserică, Părinţii răsăriteni nu s-au 
axat exclusiv pe episodul Cincizecimii, ci au plasat lucrarea celei de-a treia 
Persoane a Sfintei Treimi într-un context mai larg, cosmologic, antropologic 
şi hristologic, creaţia fiind o biserică în anticipaţie,2 care se centrează pe şi 
în Fiul lui Dumnezeu înomenit. 

Traducerea grecească a Bibliei ebraice, Septuaginta, realizată în 
secolele III - II î.H., a stabilit pentru termenul rȗah (cu înţelesuri multiple,3 dar 
cu sens existenţial) - care apare în Facerea, cap. 1, 2 - echivalentul  πνεῦμα 
θεοῦ (duhul lui Dumnezeu), care, potrivit primei cărţi a Pentateuhului, „se purta 
pe deasupra apelor” (ἐπεφέρετο4 ἐπάνω τοῦ ὕδατος).5 

Sfântul Vasile cel Mare este părintele bisericesc care s-a aplecat 
asupra expresiei respective în Omilia a II-a la Hexaemeron, unde, după ce 
mai întâi dă prioritate înţelesului de Duh celui de mişcare a aerului pentru 
evreiescul rȗah, apoi preia din tradiţia siriană explicaţia, în sensul că Acesta 
„încălzea şi dădea viaţă apelor, după chipul găinii care cloceşte şi dă putere 
de viaţă ouălor (...), adică pregătea apele pentru naşterea vieţii”.6 

                         
* Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală 
de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Craiova, sub îndrumarea IPS. prof. univ. dr. 
IRINEU ION POPA, mitropolitul Olteniei, care şi-a dat acordul pentru a fi publicat. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Biserica „a fost creată înainte de toţi (...) şi pentru Biserică a fost creată lumea”, 
HERMA, Păstorul, trad., note şi indici de Pr. D. Fecioru, PSB, vol. 1, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1979, p. 232. 
3 Vânt, suflare, energie, putere, ale lui Dumnezeu, experimentarea unei forţe extraordinare, 
misterioase, puternice, nevăzute, dar şi, mai târziu, asociat ca Duh la lucrarea creaţiei, aşa 
cum se vede în Psalmul 138, 7: „Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde 
voi fugi?”, cf. Dicţionar Biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 1995, p. 351-352. 
4 De la verbul φέρω care înseamnă a duce, a purta (o povară, o greutate), precedat de 
prepoziţia ἐπι care înseamnă pe, vezi G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 
1961, p. 1473, respectiv 516. 
5 Septuagint, Genesis, 1, cf. http://www.ellopos.net/elpenor/physis/septuagint-genesis/1.asp. 
6 Omilii la Hexaemeron, trad. şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004, 
p. 50-51. 
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Expresia biblică desemnează atât pogorârea, adică implicarea 
Duhului Sfânt în creaţie,7 cât şi odihna mişcătoare a Lui deasupra materiei 
primordiale, căreia îi imprimă duhul vieţii, forţa evoluţiei acesteia şi legile 
fiinţării.8 

Din corelarea şi punerea în paralel a textelor de la Facere 2, 7: 
„Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a 
suflat în faţa lui suflare de viaţă (πνοὴν ζωῆς) şi s-a făcut omul fiinţă vie” 
(καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν),9 cu cel de la Fapte 2, 2-4, care 
relatează episodul pogorârii Duhului Sfânt la Cincizecime,10 unde întâlnim 
aceeaşi imagine a suflării de vânt - πνοὴ11 - însoţind manifestarea ipostatică 
a Duhului Sfânt, care se coboară din cer şi umple (επλήρωσεν) toată casa 
(ὅλον των οἶκον) unde se adunaseră apostolii şi cei dimpreună cu ei, 
odihnindu-se sau aşezându-se (ὲκάθισεν) în chipul limbilor de foc „pe 
fiecare dintre ei” (καὶ ἐφ’ ἒνα ἒκαστον αὐτῶν) şi „s-au umplut toţi de Duhul 
Sfânt” (καὶ  ἐπλήθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου),12 observăm că lucrarea 
Duhului este redată cu acelaşi termen – substantivul πνοὴ, ceea ce arată o 
lucrare similară şi acelaşi Lucrător. 

Dacă apostolul Luca exprimă prin acelaşi cuvânt - πνοὴ - manifestarea 
Duhului în ziua Cincizecimii, cu cel prin care Septuaginta redă însufleţirea 
omului, este limpede că ambele episoade – crearea sau aducerea la existenţă 
omului şi manifestarea spaţio-temporală a Bisericii, noua formă de existenţă 
a omului şi a creaţiei, sunt în egală măsură şi lucrarea Duhului, chipul 
Logosului (a doua Persoană a Sfintei Treimi) imprimându-se în om prin 

                         
7 SFÂNTUL VASILE chiar subliniază că „din acest text se poate vedea că (...) nici Duhul 
Sfânt nu este lipsit de putere creatoare”, Omilii la Hexaemeron, p. 51. 
8 Părintele Stăniloae spune foarte sugestiv că Duhul Sfânt este „introducătorul energiei 
divine în creaţie”, vezi „Sfântul Duh în revelaţie şi în Biserică”, în „Ortodoxia”, nr. 2/1974, 
p. 223. 
9 Septuaginta, Genesis, 2, Sit. cit. 
10 „Şi din cer fără de veste s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede şi a 
umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat împărţite limbi ca de foc şi au şezut pe 
fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, 
precum le dădea lor Duhul a grăi.” Textele scripturistice în limba română sunt redate după 
Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului 
Părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, 
Societatea Biblică Interconfesională din România, Bucureşti, 1988. 
11 Substantiv feminin care înseamnă în acest context vânt, dar şi suflare, cf. Dicţionar 
Grec-Român al Noului Testament, trad. de Gheorghe Badea, Societatea Biblică 
Interconfesională din România, Bucureşti, 1999, p. 234. Regăsim cele două sensuri ale lui 
ruah din Facere. Este relevant şi genul substantivului care relevă puterea 
procreatoare/maternă a Duhului.  
12 Pentru paragrafele în limba greacă din cărţile Noului Testament, vezi Nouveau Testament 
Interlineaire Grec/Français,  Alliance Biblique Universelle, 1993, p. 527.  
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intermediul Persoanei a treia a Treimii - Duhul. Încă de aici se vede 
conformitatea naturii umane înduhovnicite de a-L primi pe Logos atât în 
trup, cât şi ca Biserică, sau de a deveni din creaţie Biserică.  

Plecând de la cugetarea sfântului Vasile cel Mare, expusă anterior, 
putem extrage şi înţelesul că lucrarea Duhului exercitată asupra supei 
primordiale a creaţiei şi desigur, în suflarea care dă viaţă omului, cuprinde 
reaşezarea acestora în starea de har şi conformarea lor cu posibilitatea 
primirii întrupării Mântuitorului şi ulterior transformarea în Biserică, modul 
nou şi deplin al trăirii vieţii cu Dumnezeu.  

Mai departe, în tratatul Despre Duhul Sfânt, Sfântul Vasile, creatorul 
unei adevărate „teologii a Duhului Sfânt”,13 în relaţie cu Biserica, extinde 
lucrarea Sfântului Duh la creaţia lumii nevăzute, la istoria Vechiului 
Testament şi la viaţa şi activitatea Mântuitorului Hristos,14 pentru a o regăsi 
extinsă şi concretizată în Biserică: „organizarea Bisericii nu se săvârşeşte, în 
mod evident şi incontestabil, prin Duhul? Pentru aceasta, zice Scriptura, a 
dat Bisericii în primul rând apostoli, în al doilea rând profeţi, în al treilea 
rând pe cei cu darul minunilor, apoi pe cei cu darul tămăduirilor, al 
cârmuitorilor, binefăcătorilor şi cu darul vorbirii în diferite limbi. Această 
ordine a fost stabilită după darurile Duhului”.15 

Observăm că în gândirea sfântului, iconomia creaţiei şi mântuirii 
acesteia, realizată de Tatăl, prin Fiul, la care nu este lipsit Duhul Sfânt, Care 
nu L-a părăsit pe Hristos „nici după ce a înviat din morţi”,16 se împlineşte în 
Biserică, organism care are la bază două dimensiuni: organizarea ierarhică, 
în interdependenţă cu celelalte stări ale credincioşilor şi harul Duhului, care 
îmbracă forma diversităţii harismelor. 

Textul Sfântului Vasile este interpretat de teologii ortodocşi în 
sensul că ceea ce Hristos a întemeiat prin lucrarea Sa în natura umană şi în 
trupul Său, primeşte consistenţă organică, se extinde vizibil, structural şi 
sacramental, prin lucrarea Duhului Sfânt, Care inserează în acest Trup tainic 
persoanele umane, făcându-le o comunitate organizată (care este condusă 

                         
13  Diac. asist. ION BRIA, Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi, în „Studii Teologice”, 
nr. 1-2/1971, p. 76. 
14 „Fie că cercetezi pe cele din trecut: binecuvântările patriarhilor, ajutorul dat prin lege, 
tipurile, profeţiile, bravurile în războaie, minunile drepţilor; fie că cercetezi dispoziţiile 
referitoare la întruparea Domului, toate au fost realizate prin Duhul. În primul rând a fost 
prezent în însuşi trupul Domnului, fiindu-i ungere şi Însoţitor inseparabil (...), apoi orice 
lucrare (a Fiului) se săvârşea în prezenţa Duhului”, în PSB, vol. 12, trad., introd. note şi 
indici de Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu şi Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1988, p. 55. 
15 IBIDEM, p. 55. 
16 IBIDEM. 
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spre mântuire de o ierarhie şi activează prin mai multe stări harice), logică 
(deschisă Logosului) şi dialogică (deschisă şi transparentă întreolaltă).17 

Foarte importantă, sub aspectul omniprezenţei şi continuităţii 
Duhului în iconomia mântuirii şi în/fiinţării Bisericii, este reliefarea 
prezenţei Sale în actele întrupării Fiului lui Dumnezeu şi arătării din ziua 
Cincizecimii, unde întâlnim aceleaşi lucrări ale pogorârii şi rămânerii sau 
odihnirii asupra Persoanei sau persoanelor care vor fi umplute de harul 
dumnezeiesc. 

Relevant este şi faptul că termenii prin care Sfântul Evanghelist Luca 
descrie lucrarea Duhului Sfânt la naşterea Domnului (Luca 1, 35) - Duhul 
Sfânt se va pogorâ (ἐπελεύσεται) peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va 
umbri (ἐπισκιάσει) - sunt două verbe dinamice, respectiv  ἐπέρχομαι (a veni 
peste cineva, asupra cuiva) şi ἐπισκιάζω (a umbri, a acoperi cu umbra),18 
ambele referindu-se la acţiunea Duhului Sfânt, chiar dacă pare că al doilea 
se referă la Dumnezeu Tatăl,19 întrucât puterea (δύναμις) Tatălui care o va 
umbri pe Fecioara Maria nu este nimeni alta, aşa cum vom vedea, decât a 
treia persoană a Sfintei Treimi, fără a exclude lucrarea Tatălui, Care Îi 
trimite de fapt pe Amândoi. 

Acţiunea de umbrire a pântecelui Fecioarei Maria, de a o pregăti ca 
vas ales pentru primirea înomenirii Fiului lui Dumnezeu, deci de a deveni 
„biserică sfinţită şi rai cuvântător”, aşa cum se cântă în axionul De tine se 
bucură, este lucrarea Duhului Sfânt; un exemplu analogic din Vechiul 
Testament, cu rol de tip sau chip al celor ce se vor împlini în Sfânta Fecioară 
şi în Biserică, fiind episodul stâlpului de nor sau de foc care s-a pogorât 
                         
17„Duhul Sfânt insuflă şi constituie structura Bisericii, trupul lui Hristos”, spune 
arhiepiscopul VASILE KRIVOŞEIN, Biserica sobornicească. Texte ecleziologice, trad. din 
limba rusă de Nicolae Creţu, Ed. Sofia, Bucureşti, 2012, p. 84 şi „Duhul dă structură 
comunităţii Bisericii şi certifică slujirile care posedă autoritatea de a păstra structura, de a 
conduce şi de a învăţa”, spune şi JOHN MEYENDORFF, Teologia Bizantină, trad. din 
limba engleză de Preot conf. dr. Alexandru I. Stan, Bucureşti, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1996, p. 232. 
18 Cf. Dicţionar grec-român al Noului Testament, p. 110, 115. 
19 Deşi SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL susţine că ambele concepte - şi 
Duhul şi puterea lui Dumnezeu - se referă la Fiul, „prin Duhul, deci, şi prin puterea cea 
de la Dumnezeu, nu este îngăduit să înţelegem altceva decât pe Cuvântul”, în Apologia I, 
cap. XXXIII, trad. şi note de Pr. prof. Olimp N. Căciulă, PSB, vol. 2, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1980, p. 47, SFÂNTUL CHIRIL AL IERUSALIMULUI, folosind aceiaşi 
termeni lucanici, explică în mod clar în Cateheza a XII-a, dedicată întrupării Domnului, că 
„neîntinată şi curată este naşterea. Căci acolo unde suflă (πνεἵ) Duhul Sfânt, acolo este 
îndepărtată orice întinăciune (...). Chiar dacă ereticii se opun adevărului, îi înfruntă Duhul 
cel Sfânt, Puterea (δύναμις) Celui Preaînalt care a umbrit-o (ἐπισκιασασα) se va mânia pe 
ei”, în vol.  Cateheze, trad. din lb. greacă şi note de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2003; text grec în MIGNE, PG vol. 33, Catechesis XII, XXXII, col. 765 – 766.   
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asupra Cortului Sfânt şi l-a umbrit după ridicarea acestuia de către israeliţi 
la porunca lui Dumnezeu, pentru a aşeza în el tablele Legii, sau cuvântul lui 
Dumnezeu. Analogia cu umbrirea Fecioarei pentru naşterea Logosului 
(Cuvântului ipostatic al Tatălui) este cât se poate de sugestivă. 

Este vorba despre versetele 15 şi 18 ale capitolului 9 din cartea 
Numerii, unde se spune că: ”Iar când a fost aşezat cortul, nor a acoperit 
(ἐκάλυψεν)20 cortul adunării, şi de seara până dimineaţa a fost deasupra 
cortului, ca o vedere de foc” şi „norul stătea (σκιάζει)21 deasupra cortului”. 

Sfântul Evanghelist Luca foloseşte (Luca 1, 35) încă o dată acelaşi 
verb σκιάζω – a umbri, ca şi Septuaginta, pentru a arăta lucrarea Duhului 
Sfânt asupra Fecioarei Maria, în al cărei pântece se va aşeza Logosul sau 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Creaţia - Cortul Sfânt – Maica Domnului – Biserica, sunt cele patru 
axe prin care Dumnezeu în treime aduce la fiinţă şi duce la desăvârşire 
neamul omenesc, toate avându-I pe Fiul şi pe Duhul interior (perihoretic şi 
teologic) şi exterior (ipostatic şi iconomic) Unul Altuia. 

Pe aceeaşi temă, Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează textul de 
la Ieşire 25, 8 („să-Mi faci locaş sfânt şi voi locui/Mă voi arăta în mijlocul 
lor”) în mod simbolic, adică Dumnezeu se va pogorî în mijlocul poporului 
ales, în chipul stâlpului de foc sau de nor, doar după ridicarea locaşului 
sfânt, ceea ce înseamnă că doar după întemeierea Bisericii, Hristos Îl arată 
în mod deplin pe Tatăl22 şi prin Duhul, Care Se pogoară în chipul limbilor 
de foc, îi face pe oameni locaş (Biserică) a lui Dumnezeu. 

Asistăm la o revelare reciprocă a Duhului de către Fiul şi a Fiului de 
către Duhul, precum şi la o reciprocitate în mişcarea şi intensificarea 
prezenţei Unuia de către Celălalt în credincioşi, adică Duhul îi face pe 
aceştia fii ai Tatălui, asemeni Fiului, iar Fiul le înlesneşte primirea harului 
Duhului Sfânt, adică îi în-duh-ovniceşte, îi pnevmatizează din ce în ce mai 
mult. „Această relaţie constantă a Duhului cu Fiul lui Dumnezeu arătat în 
trup – Iisus Hristos – constituie unul dintre punctele fundamentale ale 
teologiei treimice a Bisericii”.23 Lucrarea Duhului de revelare a Fiului şi de 
a-L face prezent în persoana umană sub chipul Bisericii, cunoaşte în 
reflecţia teologică răsăriteană, trei etape: manifestarea – prezentată 
afirmativ în Noul Testament, maturarea – prezentată intuitiv în Vechiul 

                         
20 Septuagint, Numbers, 9, de la καλύπτω – a acoperi, a învălui, a ascunde. 
21 IBIDEM, de la verbul σκιάζω – a umbri. 
22 Închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, trad., introd. şi note de Pr. prof. dr. Dumitru 
Stăniloae, în PSB, vol. 38, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 289.  
23 Pr. prof. BORIS BOBRINSKOY, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. de Măriuca şi Adrian 
Alexandrescu, Ed. IBMBOR; Bucureşti, 1999, p. 389. 
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Testament, şi expansiunea – lucrare cu sens proiectiv, în curs de 
desfăşurare, de înaintare spre intimitatea vieţii treimice.24 

Spre comparaţie, ”pogorârea”25 Fiului din ceruri „pentru noi 
oamenii şi pentru a noastră mântuire”, este redată de Părinţii Sinodului I 
ecumenic de la Niceea (325 d.H.), prin verbul κατελθὁντα,26 de la 
κατέρχομαι, care înseamnă a coborî, a veni de sus,27 fapt care nu poate fi 
interpretat decât în sensul afirmării originii divine a Logosului în comparaţie 
cu „noi, oamenii” şi al kenozei de slava dumnezeiască, de care vorbeşte 
Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni, capitolul 2, şi nu ca o venire 
şi umbrire asemeni celei a Duhului, aşa cum explică Sfântul Ioan 
Damaschin: „se pogoară (κατέρχεται) aplecând cerurile, adică smerind fără 
să smerească înălţimea lui cea nesmerită, se pogoară (συγκαταβαίνει) spre 
robii lui prin o pogorâre (συγκατἀβασιν) inexprimabilă şi incomprehensibilă. 
Căci aceasta înseamnă pogorârea (κατἀβασις). Şi fiind Dumnezeu 
desăvârşit, se face om desăvârşit”.28 

Foarte interesant în acest text este că Sfântul Ioan foloseşte verbul 
κατέρχομαι pentru a reda capătul ceresc, dumnezeiesc, al pogorârii Fiului 
(al intimităţii dumnezeieşti cu Tatăl şi cu Duhul) şi verbul καταβαίνω,29 
pentru a exprima capătul omenesc al pogorârii Sale (al intimităţii cu neamul 
omenesc, tot prin Duhul Sfânt). Acest capăt este asigurat de lucrarea 
Duhului Sfânt, Care se manifestă inclusiv în momentul întrupării Fiului, aşa 
cum arată în pasajul imediat următor Sfântul Ioan Damaschinul, parafrazând 
practic pasajul din Crez: „şi Cuvântul s-a făcut fără schimbare trup, din 
Duhul cel Sfânt şi din Maria sfânta pururea Fecioară”.30 

Într-un cuvânt, Duhul Sfânt este cel care pregăteşte şi asigură mediul 
adecvat pentru înomenirea Fiului, Acesta venind într-un loc care vrea şi 
poate să-L primească prin Duhul.  

Aceeaşi relaţie de pogorâre, apoi aşezare/umbrire/odihnire a Duhului 
peste Fiul este prezentă la momentul botezului Domnului, anterior începerii 
misiunii de propovăduire a Noului Legământ, unde se spune că Duhul „S-a 

                         
24 IBIDEM, p. 393-394. 
25 Aşa cum este redată în traducerea românească a Simbolului credinţei. 
26 CHARLES JOSEPH HEFELE, Histoire des Conciles d'après les documents originaux, 
tome I, première partie, Paris, 1907, p. 443. 
27 A Patristic Greek Lexicon, p. 730. 
28 Dogmatica, trad. cit., p. 96. Pentru textul grecesc vezi De fide orthodoxa, în MIGNE, PG, 
vol. 94, lib. III, cap. I, col. 984. 
29 Explicat prin a coborî din cer/rai pe pământ, la G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek 
Lexicon, p. 705. 
30 Dogmatica, p. 96. 
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pogorât” - καταβαῖνον31  şi „a venit” - ἐρχόμενον32  sau „a rămas” - ἔμεινεν,33 cu trimitere clară că Duhul nu doar S-a arătat exterior şi în 
exteriorul lui Hristos, ci S-a aşezat şi a rămas în interiorul Lui. 

Aceste pasaje sunt interpretate de Sfântul Grigorie Palama în sensul 
manifestării tuturor celor trei persoane ale Sfintei Treimi, deci e vorba de o 
lucrare comună: „Duhul Sfânt ieşind în ce priveşte existenţa din Tatăl şi 
odihnindu-se peste Fiul adevărat al Tatălui; iar în apa botezului se 
sălăşluieşte harul Lui Însuşi, al Tatălui Său şi al Duhului”.34 

În Dogmatica sa, Sfântul Ioan Damaschinul, explicând relaţiile 
intratrinitare ale ipostasurilor dumnezeieşti, spune despre Duhul Sfânt că 
purcede din Tatăl (καὶ τοῦ Πατρὀς προερχομένην), se odihneşte în Fiul 
(καὶ ἐν τῷ Λόγῳ ἀναπαυομένην) şi străluceşte prin fiindul sau ipostasul 
acestuia (καὶ αὐτοῦ οὖσαν ἐκφαντικὴν).35  

Verbul φαίνω, care este rădăcina acestei din urmă construcţii prin 
care se exprimă lucrarea Duhului, înseamnă atât a străluci, a aduce în/la 
lumină, cât şi a arăta, a descoperi36 şi ele se referă şi la iconomia Duhului 
Sfânt în relaţie cu lumea, întrucât Acesta este ipostasul care „se trimite, care 
zideşte, care întăreşte, care ţine (lumea, n.n.)”.37 

Aceste atribute eterne ale ipostasului Duhului, în raport cu Tatăl şi 
cu Fiul, se manifestă ca lucrări şi în iconomia creaţiei lumii, întrupării Fiului 
lui Dumnezeu sau înfiinţării Bisericii. În explicarea „strălucirii” Duhului 
prin Fiul, părintele Stăniloae pleacă de la „odihnirea” Acestuia peste Fiul 
cel întrupat, „de care vorbesc scrierile Noului Testament şi ale Părinţilor, 
pentru a deduce de aici că aceeaşi „odihnă” a Duhului are loc şi peste Fiul 
neîntrupat. Căci Fiul devenind om, primeşte şi ca om ceea ce are ca 
Dumnezeu. „Odihna” nu poate fi explicată ca opusul oboselii – căci Duhul 
nu poate obosi – ci ca „neplecare mai departe”, sau ca „rămânere” în Fiul”38 

                         
31 De la καταβαίνω - a coborî dintr-un loc înalt (din cer), cf. Dicţionar Grec-Român al 
Noului Testament, p. 150. la Matei 3,16 
32 De la ἔρχόμαι – a veni, a sosi, cf. IBIDEM, p. 119, la Matei 3, 16; Marcu 1,10; Luca 3, 
22; Ioan 1,32. 
33 De la μένω – a rămâne, a locui, cf. IBIDEM, p. 183, la Ioan 1,32. 
34 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Cuvânt despre economia în trup a Domnului nostru 
Iisus Hristos, în vol. Scrieri II, studiu introd. şi trad. de dic. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 
2005, p. 229. 
35 De fide orthodoxa, PG 94, lib. I, cap. VII, col. 805 B, traducerea din limba greacă ne aparţine 
şi arată modul propriu în care Duhul deţine natura divină, ca şi ipostasul. Pr. D. Fecioru traduce 
expresia cu „Se odihneşte în Fiul şi îl face cunoscut”, în Dogmatica, p. 23. 
36 Patristic Greek Lexicon, p. 1469. 
37 SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, p. 23. 
38 În studiul Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, în rev. „Ortodoxia”,  nr. 4/1964, p. 510. 
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şi concluzionează că „după învăţătura ortodoxă, Sfântul Duh purcede de la 
Tatăl şi străluceşte din Fiul”.39 

Ca şi la creaţie, unde Duhul Sfânt care se odihnea pe deasupra 
apelor, a germinat şi a arătat (a manifestat) seminţele/logoi sădite de 
Dumnezeu Tatăl prin Logos/Cuvânt, şi la întruparea Acestuia, în pântecele 
Fecioarei Maria, prin umbrirea Duhului Sfânt, şi la constituirea Bisericii, în 
trupul lui Hristos, prin Duhul Sfânt se petrece acelaşi proces de revelare a 
Sfintei Treimi, de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt, aceste lucrări în afară – 
ad extra – ale lui Dumnezeu fiind oglindirea relaţiilor eterne dintre 
persoanele dumnezeieşti.  

 Aşa cum spune părintele Stăniloae „«odihna» sau «rămânerea» 
Duhului peste Fiul sau în Fiul, înseamnă nu numai unirea unuia cu altul în 
planul eternităţii, ci şi unirea lor în ordinea temporală. Prezenţa lui Hristos 
este totdeauna marcată de odihna Duhului asupra Lui şi prezenţa Duhului 
înseamnă prezenţa lui Hristos. (...) Duhul e mediul în care se vede Hristos, 
mijlocul cunoaşterii Lui, mijlocul de sesizare şi de trăire a prezenţei lui 
Hristos”.40 

Odihna Duhului în sufletul credinciosului face din inima acestuia 
locul sau spaţiul de închinare, aşa cum avea să spună Sfântul Vasile cel 
Mare explicând textele veterotestamentare de la Psalmul 30, 2 şi Ieşirea 
33,21. El identifică „locul de scăpare” sau stânca în care Moise se ascunde 
când trece slava lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, care este „locul propriu 
pentru o veritabilă adorare”.41 Complementar, Sfântul Grigorie al Nyssei, 
vede în „locul” pe care Dumnezeu i-l oferă lui Moise pentru a-I vedea slava, 
care este de fapt o stâncă, „folosirea unui chip scris împrejur şi măsurat, 
pentru a-l conduce pe ascultător spre ceea ce este nesfârşit şi nehotărnicit”,42 
sesizând simbolismul lucrurilor materiale, consacrate de Dumnezeu, care 
deschid spre cele cereşti, care contribuie la dobândirea stării de har - lucrare 
a Duhului Sfânt, pentru a accesa slava lui Dumnezeu Tatăl. 

În acest sens, „Duhul Sfânt este Puterea lucrătoare în Biserică. 
Funcţia Sa proprie este de a fi însăşi capacitatea de laudă şi de închinare. El 

                         
39 Sfântul Duh în revelaţie şi în Biserică, în „Ortodoxia”, nr. 2/1974, p. 223. În fapt 
concluzia este pe larg explicată, în studiul citat la nota anterioară, pe baza învăţăturii 
patriarhului de Constantinopol Grigorie Cipriotul (1283 - 1289), care este totuşi precedat 
cum am arătat de Sfântul Ioan Damaschin. 
40 IBIDEM, p. 512. 
41 Vezi tratatul Despre Sfântul Duh, trad., intr., note şi indici de Pr. prof. dr. Constantin 
Corniţescu şi Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, PSB, vol. 12, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988, 
p. 76-77.  
42 Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute, trad. de Pr. prof. Dumitru 
Stăniloae şi Pr. Ion Buga, în PSB, vol. 29, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 95. 
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ne îndreaptă necontenit către Domnul Iisus, pentru ca, prin El, să ne ducă la 
Tatăl. Duhul situează Biserica într-o invocaţie, o epicleză permanentă”.43 

Strălucirea Duhului prin Fiul, înseamnă atât descoperirea 
Cuvântului lui Dumnezeu de către Acela, dar şi manifestarea şi extinderea 
lucrării Lui în celelalte persoane omeneşti,44 iar acest lucru se vede atât la 
creaţie, cât şi la întrupare şi la înfiinţarea Bisericii. La creaţie rezultatul este 
diversitatea, abundenţa şi frumuseţea dumnezeiască a universului şi a 
omului, care-L arată pe Logos drept chip al acestora; la naşterea Fiului lui 
Dumnezeu, Îl arată pe Logosul întrupat; iar la Cincizecime, prin diversitatea 
harismelor împărţite în Biserică şi constituirea celor prezenţi în trup al lui 
Hristos, adică multiplicitate/diversitate în unitate. 

Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, „Duhul este conceput ca totalitate 
(care însumează) părţile, în momentul împărţirii harismelor. Pentru că (noi) 
toţi suntem mădulare unii altora, însă avem harisme diferite, după harul 
Duhului cel dat nouă. (...) Toate membrele alcătuiesc împreună trupul lui 
Hristos, în unitatea Duhului şi îşi trimit reciproc folosul din harisme”.45 La 
fel, în epistola către Sfântul Amfilohiu de Iconiu, spune că „toţi cei ce 
nădăjduiesc în Hristos, nu formează decât un singur popor, iar credincioşii 
lui Hristos sunt acum toţi o singură Biserică”.46 

Prin lucrarea Sa expansivă, „Duhul Sfânt nu numai că adapă Biserica 
cu darurile Sale dumnezeieşti, adică cu Darul lui Dumnezeu care este El 
însuşi, (...) ci totodată, la rândul Său, zideşte Biserica, îi adună mădularele 
risipite şi le reînnoieşte într-o taină de unitate şi de viaţă mai presus de orice 
imagine sau comparaţie”,47 lucrând „înhristizarea şi hristificarea noastră, 
îmbisericirea şi bisericizarea noastră”.48 

Aşa cum purcederea din Tatăl şi odihna şi strălucirea în/peste şi din 
Fiul sunt „lucrări” eterne şi permanente de viaţă trinitară ale Duhului Sfânt, 

                         
43 Pr. prof. BORIS BOBRINSKOY, Împărtăşirea Sfântului Duh, p. 400. 
44 Ca şi la creaţie, Duhul este Cel „care aduce în suflete energia dumnezeiască”, Pr. prof. 
DUMITRU STĂNILOAE, Duhul Sfânt în revelaţie şi în Biserică, p. 224 şi „Biserica este 
mediul de manifestare al energiilor divine” şi „actul de aducere la existenţă al Bisericii se 
realizează prin Duhul”, IBIDEM, p. 238 şi 239. 
45 Despre Sfântul Duh, p. 76. 
46 Epistola 161, în Scrisori, trad. de Pr. prof. Teodor Bodogae, PSB, vol. 12, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1988, p. 352. 
47 Pr. prof. BORIS BOBRINSKOY, Împărtăşirea Sfântului Duh, p. 400. „Prin Duhul Sfânt 
ne zidim toţi în trup al Bisericii, ne botezăm în El într-un trup, trupul Bisericii, devenind 
concorporali cu Hristos”, zice Sfântul Iustin Popovici în Omul şi Dumnezeul-Om. Abisurile 
şi culmile filozofiei, trad. de Pr. prof. Ioan Ică şi Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Cartea Ortodoxă, 
Bucureşti, 2010 p. 224. 
48 Omul şi Dumnezeul-Om, p. 224. 
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ţinând de fiinţa Sa dumnezeiască, aşa şi odihna şi strălucirea Sa iconomică 
în Hristos şi în Biserică sunt lucrări iconomice continue. 

 Într-o predică ţinută la sărbătoarea Cincizecimii, Sfântul Ioan Gură 
de Aur le spune creştinilor că „praznicul acesta de azi se poate prăznui în 
fiecare zi şi mai ales că este în fiecare zi (...). Pentru că Duhul Sfânt a venit 
la noi. Şi precum Fiul lui Dumnezeu Cel Unul-Născut este împreună cu 
oamenii cei credincioşi, aşa şi Duhul lui Dumnezeu (...). Deci precum a zis 
Hristos că este cu noi în toate zilele până la sfârşitul veacului şi pentru 
aceasta putem oricând să săvârşim Arătările (Naşterea şi Botezul Domnului, 
n.n.), aşa a zis şi despre Duhul că în veac este cu noi şi putem deci săvârşi 
totdeauna praznicul a Cincizeci de zile”.49  

Sfântul Ioan Gură de Aur este foarte explicit şi plastic, rezumând 
iconomia lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc în cele 5 acte, 
astfel: „a luat Hristos pârga firii noastre şi ne-a dat darul Duhului. (...) A 
trimis Hristos ca zălog şi încredinţare pârga noastră lui Dumnezeu şi ne-a 
trimis în schimb ca zălog şi încredinţare pe Duhul Sfânt”,50 iar concluzia 
fără echivoc a sfântului este „de nu ar fi fost Duhul, nu s-ar fi întemeiat 
Biserica. Dar de vreme ce s-a întemeiat şi lucrează, arătat este că Duhul e de 
faţă”.51  

Astfel, „dacă Apostolii au cunoscut deplin pe Hristos ca Dumnezeu 
numai de la Cincizecime, e pentru că numai prin înălţarea lui Hristos, Duhul 
ce se odihnea şi strălucea peste El şi din El ca Dumnezeu, S-a revărsat 
deplin peste El şi ca om”.52 

Aşa cum fenomenul strălucirii luminii de exemplu, presupune atât 
rămânerea acesteia alături de sursa din care iese şi pe care o însoţeşte, dar şi 
trimiterea ei în afară peste cei care se revarsă, sub forma ploii de particule 
luminoase, tot aşa strălucirea Duhului în şi din Hristos, arată rămânerea 
alături a celor două ipostasuri, ca având în acelaşi timp izvorul cauzei în 
Tatăl (Soarele care Îi naşte şi purcede), dar şi ieşirea în afară, în creaţie şi în 
om, iar episodul limbilor de foc de la Cincizecime este foarte sugestiv în 
acest sens – Duhul Sfânt de pogoară şi constituie spaţio-temporal trupul 
mistic al lui Fiului înomenit,53 iar Cuvântul lui Dumnezeu este vestit prin 

                         
49 SF. IOAN GURĂ DE AUR, Cuvânt la sfântul praznic al Cincizecimii şi pentru ce nu se 
mai fac acum semne şi minuni, în Omilii şi cuvântări. I., introd., trad., note şi comentarii 
Irineu Slătineanu, Ed. Episcopiei Râmnicului, 1995, p 31-32. 
50 IBIDEM, p. 39. 
51 IBIDEM, p. 37. 
52 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Relaţiile treimice, p. 512. 
53 „Cincizecimea este începutul istoric al Bisericii, inaugurând cea de A Doua Venire 
(Parusia) şi anticipând Împărăţia”. Prezenţa Duhului Sfânt în Tradiţia Ortodoxă, trad., 
prefaţă şi note de pr. dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, 1995, p. 110. 
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darul Duhului în toate limbile pământului, zidind Biserica prin adăugarea 
celor convertiţi. 

Rolul esenţial al Duhului Sfânt în înfiinţarea şi constituirea Bisericii 
este acela de a face din relaţia omului cu Dumnezeu (oricum aflat în 
dependenţă de Creator), o relaţie de re-unire, de comuniune (κοινωνία), 
după chipul comuniunii Persoanelor Sfintei Treimi,54 comuniune atât directă 
cu Dumnezeu, cât şi cu celelalte persoane umane (interdependenţă55 
naturală) aflate la rândul lor în comuniune unică, proprie, cu Ipostasurile 
divine.    

Aşa cum remarcă părintele Stăniloae, „Biserica, aflată virtual în 
trupul lui Hristos, ia astfel fiinţă actual prin iradierea (strălucirea n.n.) 
Duhului Sfânt din trupul Său în celelalte fiinţe umane, fapt care începe la 
Rusalii, când Duhul Sfânt pogoară peste apostoli, făcându-i primele 
mădulare ale Bisericii, primii credincioşi în care se extinde puterea trupului 
pnevmatizat al lui Hristos”.56  

Această strălucire a Duhului în şi din persoana lui Hristos se 
manifestă în Biserică, cel mai vizibil, prin strălucirea Lui în persoana 
sfinţilor, în viaţa acestora, cu efecte fizice vizibile – transfigurarea materiei, 
aşa cum vedem în episoadele strălucirii feţei lui Moise, care se acoperea cu 
un văl pentru a nu-i vătăma pe evrei (Ieşire 34, 35), sau a Mântuitorului pe 
muntele Tabor (Matei 17, 2), sau a întâiului mucenic Ştefan (Fapte 6, 15). 

Astfel, Sfântul Grigorie Palama spune că această „dumnezeiască 
luminare şi strălucire” de care era părtaş Adam înainte de cădere, se dă în 
chip de arvună încă de pe acum sfinţilor lui Dumnezeu, care „rodesc încă de 
pe acum binele veacului viitor”, enumerând cele trei exemple amintite 
anterior.57 

Dar strălucirea Duhului Sfânt se manifestă nu numai în sfinţi, ci în 
toţi credincioşii şi se vădeşte în viaţa şi faptele lor,58 tocmai pentru faptul că 
aceştia devin trup al lui Hristos, adică Biserica lui Hristos, pentru că tot ce 

                         
54 PĂRINTELE STĂNILOAE numeşte persoanele umane „existenţe dialogice sau în 
comuniune, după chipul Sfintei Treimi”, identificând lucrarea Duhului Sfânt „în 
comunicarea iubitoare (a omului) cu ceilalţi”, în analiza complexă intitulată Omul şi 
Dumnezeu, apărută în volumul Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Ed. Mitropolia 
Olteniei, Craiova, 1991, p. 202 şi 172. 
55 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Epistola 203, în Scrisori, trad. de Pr. prof. Teodor 
Bodogae, PSB, vol. 12 , Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988. p. 414. 
56 Preot prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1997.  p. 130. 
57 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Cuvânt despre economia în trup a Domnului, p. 245-246. 
58„Duhul Sfânt se uneşte cu subiectivitatea noastră, întărind puterea ei cunoscătoare, 
iubitoare şi făptuitoare şi îndreptând-o spre Dumnezeu”, cf. Pr. prof. DUMITRU 
STĂNILOAE, Duhul Sfânt în revelaţie şi în Biserică, p. 224. 
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are Hristos ca ipostas întrupat şi Cap al Bisericii împărtăşeşte şi oamenilor şi 
îi face pe aceştia din persoane risipite şi fărâmiţate, o unitate, un organism 
cu totul nou, devenind copărtaşi activi, harici, ai aceleiaşi naturi umane 
asumate de El. „Duhul se odihneşte peste Biserică şi în Biserică pentru că se 
odihneşte peste Hristos, capul ei, pentru că ea este unită cu Hristos. (...) Iar 
întrucât suntem uniţi cu Hristos, strălucind Duhul din Hristos, străluceşte şi 
din noi, sau din Biserică”.59 

Pentru Sfinţii Părinţi din veacul al IV-lea creştin, pogorârea Duhului 
Sfânt în chipul limbilor de foc la Cincizecime, reprezintă actul prin care se 
reuneşte, se reface comuniunea neamului omenesc, fiind reversul episodului 
biblic al turnului Babel, prin care spiţa umană a fost dezbinată şi fărâmiţată. 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Pentru aceasta acum zboară Duhul Sfânt 
peste ucenici în chip de limbi de foc, ca lumea cea despărţită să se unească 
în El. Şi s-a făcut lucru nou şi preamărit. Că precum atunci limbile au 
despărţit lumea şi unirea cea rea a împrăştiat-o, aşa şi acum limbile au unit 
lumea şi pe cele împrăştiate le-a adunat”.60 

Această strălucire a Duhului în membrii Bisericii, are atât o 
dimensiune unificatoare, întrucât nu îl primim pe Duhul separat de Hristos, 
ci aşa cum vine El peste Fiul lui Dumnezeu întrupat unindu-se cu El, se 
uneşte şi cu noi, dar şi o dimensiune diversificatoare, de „amplificare a 
fiecăruia în specificul personal” şi de strălucire în fiecare „proporţional cu 
treapta de îmbunătăţire”.61  

Aceste lucrări ale Duhului, prin care, alături de lucrarea lui Hristos, 
este refăcută comuniunea cu Dumnezeu Tatăl, sunt rezumate în teologia 
bizantină prin expresia Duhul Sfânt Sfinţitorul. În Tradiţia ortodoxă, zice un 
reputat teolog, „rolul tainic, dar copleşitor al Duhului în iconomia mântuirii” 
poate fi exprimat prin „tautologia sugestivă: Duhul Sfânt „sfinţeşte”, adică 
El creează comuniunea omului cu Dumnezeu şi, de aici, a oamenilor între 
ei, ca o comuniune de sfinţi”.62  

Obiectul acestei relaţii comunionale cu Dumnezeu nu este altceva 
decât adorarea lui Dumnezeu şi posibilitatea de a-L numi pe acesta Tată, 
Părinte, „Avva” (cf. Romani 8, 15 şi Galateni 4, 6), adică de a dobândi 
calitatea de fii ai Părintelui ceresc.63 Sfântul Vasile cel Mare spune în 

                         
59 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Relaţiile treimice, p. 514. 
60 Cuvântul II la Sfântul Praznic al Cincizecimii, în „Omilii şi cuvântări I”, introd., trad., 
note şi comentarii Irineu Slătineanu, Ed. Episcopiei Râmnicului, 1995, p. 48. 
61 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Relaţiile treimice, p. 514. 
62 JOHN MEYENDORFF, Teologia Bizantină, trad. de Pr. conf. dr. Alexandru I. Stan, 
Bucureşti, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 233.  
63 „Duhul ne integrează în Trup (...), ne face fii în Fiul şi în Fiul ne face să Îl găsim pe 
Tatăl”, zice PAUL EVDOKIMOV, Prezenţa Duhului Sfânt în Tradiţia Ortodoxă, p. 111. 
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această privinţă că „dacă te afli în afara harului lui Duhului, nici nu vei 
adora cu  adevărat, iar dacă te mişti înlăuntrul Lui, cu niciun fel nu-L vei 
separa de Dumnezeu. Pentru că este imposibil să vadă cineva chipul lui 
Dumnezeu cel nevăzut, fără iluminarea Duhului”.64  

În concluzie, lucrarea Fiului lui Dumnezeu, de a împlini voia Tatălui 
prin aducerea la existenţă şi mântuire a creaţiei şi omului, este permanent 
asistată şi potenţată de lucrarea Duhului Sfânt, Care Se pogoară, odihneşte 
şi străluceşte peste şi din ipostasul Fiului lui Dumnezeu, acţiuni prin care se 
instituie şi dezvoltă Biserica. 

Semnificativ, Sfinţii Evanghelişti descriu lucrarea Duhului Sfânt 
asupra lui Hristos şi Bisericii cu termenii folosiţi de Septuaginta pentru a 
exprima activitatea celei de-a treia Persoane a Treimii la crearea lumii sau în 
iconomia Vechiul Testament: πνοὴ – suflarea de vânt (la crearea omului şi 
Cincizecime), ἐπισκιάζω – a umbri (la facerea Cortului Sfânt şi întruparea 
Mântuitorului, cu referire la Fecioara Maria, ambele chip al Bisericii), ἐπέρχομαι/ἔρχόμαι – a veni peste cineva, asupra cuiva (la întruparea şi 
botezul Domnului), în timp ce Sfinţii Părinţi reliefează că Duhul Sfânt se 
odihneşte în Fiul (ἐν τῷ Λόγῳ ἀναπαυομένην) şi străluceşte prin Ipostasul 
acestuia (καὶ αὐτοῦ οὖσαν ἐκφαντικὴν), lucrări care trebuie înţelese ca 
oglindindu-se şi manifestându-se şi în Biserică. 

Strălucirea Duhului în şi din persoana lui Hristos se manifestă în 
Biserică cel mai vizibil prin strălucirea Lui în persoana sfinţilor, dar şi în toţi 
credincioşii şi se vădeşte în viaţa şi faptele lor, întrucât aceştia devin trupul 
lui Hristos, adică Biserica Sa, pentru că tot ce are Hristos ca ipostas întrupat 
şi Cap al ei le împărtăşeşte şi mădularelor trupului Său prin Duhul Sfânt. 

 
Abstract: The Descent, the Recreation and the Splendor of the Holy Spirit 
in the Church 
The work of the Son of God, to fulfil the will of the Father by bringing to 
existence and redemption the creation and man, is permanently assisted and 
highlighted by the work of the Holy Ghost which descends, rests and shines 
throughout the Son of God, actions that institute and develop the Church. 

Significantly, the Holy Evangelists describe the work of the Holy 
Ghost on Christ and the Church with terms from the Septuagint to express 
the activity of the third Person of the Trinity to the creation of the world or 
in the dispensation of the Old Testament: πνοὴν – the wind blow (for the 
creation of Man and the Pentecost), ἐπισκιάζω – to overshadow (at the 
creation of the Holy Tent and the incarnation of the Saviour, with reference 
to Virgin Mary, both faces of the Church), ἐπέρχομαι/ἔρχόμαι – to come 
                         
64 Despre Duhul Sfânt, p. 78. 
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over someone, on someone (at the embodiment and baptism of God), while 
the Holy Parents underline that the Holy Ghost is resting in the Son (ἐν τῷ 
Λόγῳ ἀναπαυομένην) and glows through its hypostasis (καὶ αὐτοῦ οὖσαν ἐκφαντικὴν), works that must be understood as mirroring and manifesting 
in the Church as well. 

The glow of the Ghost in and from the person of Christ is manifested 
in the Church the most visibly in the person of the saints, but also in all the 
believers and is seen in their life and actions, as they become the body of 
Christ, because everything that Christ has as Church Head is shared to the 
members of its body, through the Holy Ghost. 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Cuvântarea a X-a 
Către sine, către Părinte, către Vasile1 

                                      
 
1. Nimic nu este mai demn decât bătrâneţea, nici mai preţios decât prietenia. 
Unele ca acestea m-au adus până la voi, pe mine, cel întemniţat întru 
Hristos (Efeseni 4, 1), nu încins cu lanţuri de fier, ci cu ferecătura de 
nedezlegat a Duhului. 

Până acum, socoteam că aş fi întărit, de nebiruit şi – o, câtă nebunie 
– nici măcar cuvintele mele nu le mai dăruiam acestor  preaiubiţi fraţi, ca să 
nu mă lipsesc de tihnă2 şi să mă pot îndeletnici în isihie,3 cu filosofia, 
lăsându-le pe toate celor ce şi le doresc, stând de vorbă cu mine însumi şi cu 
Duhul. Cugetam la Carmelul lui Ilie, la pustia lui Ioan, la vieţuirea mai 
presus de lume a celor ce cultivă iubirea de înţelepciune. Socoteam că cele 
prezente sunt asemeni unei furtuni pe mare şi căutam o stâncă, o crăpătură, 

                         
1 Rostită în anul 372, alături de Cuvântările a IX-a şi a XI-a, Cuvântarea a X-a despre 
prietenie şi hirotonia întru episcop surprinde o perioadă marcată de profunde frământări 
lăuntrice ale celui chemat să deprindă ştiinţa pastorală (ποιμαντική) şi să-şi pună logosul 
inspirat în slujirea celorlalţi. Noul păstor al Sasimei, călăuzit în Sfânta Sfintelor (c. 4) de 
Vasile, dar şi de Grigorie cel Bătrân, acceptă, nu fără împotriviri, consacrarea, convins fiind 
de bătrâneţe şi prietenie (c. 2), încredinţându-se deplin Păstorului Celui Bun. Cu doi ani 
mai devreme îl regăsim pe acelaşi Grigorie profund decepţionat de hirotonia lui Vasile, ca 
episcop al Cezareei Capadociei, potrivit mărturiilor din Scrisori (40-46). 
2 În gr. ἀπραγμοσύνη - termen compus cu α privativ: fără/lipsit de activitate,  prin extensie, 
desemnând eliberarea de grijile lumeşti, linişte, în raport de sinonimie parţială cu  ἡσυχία, 
opus lui πολυπραγμoσύνη – mulţimea grijilor (v. LAMPE, D.D.,  A Patristic Greek 
Lexicon, Clarendon Press, Oxford, 1961, p. 220). Etimonul πρᾶγμα/πρᾶξις cunoaşte o 
anumită dinamică a semnificaţiei sale, concretizată în polarizări semnatice pe care le regăsim 
actualizate şi în context nou-testamentar: πρᾶγμα ἀγαθὸν - faptă bună, ajutor (Romani 16, 2), 
dar şi πραγματεία τοῦ βίοu - treburi/griji ale vieţii (II Timotei 2, 4). Discursul patristic reţine 
dipticul πρᾶγμα/πρακτικός - θεωρία/θεωρητικός, nu în opoziţie, ci în complementaritate, chiar 
dacă, adesea, calităţile practice sunt subordonate celor contemplative. 
3 În gr. ἡσυχία - stare a sufletului necesară în contemplaţie, nu doar ca separare fizică de lume 
(v. anahoret – cel îndepărtat /eremit – cel ce trăieşte în pustie), ci ca dobândire şi menţinere a 
liniştirii lăuntrice. În Scara (Cuvântul XXVII) Sf. Ioan Climax, regăsim un tablou complet al 
virtuţilor celui ce a dobândit isihia: Cel ce se linişteşte se sârguieşte să închidă netrupescul în 
casa trupească, ceea ce este un lucru preaminunat. Cel ce se linişteşte este chipul pământesc 
al îngerului. Cel ce se linişteşte e acela care zice: eu dorm, dar inima mea priveghează. Cel 
ce a ajuns la linişte a cunoscut adânc de taine […] (SF. IOAN SCĂRARUL, Scara, trad. Pr. 
Prof. dr. D. Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992). Derivaţii ἡσυχαστής – isihast, 
sihastru, ἡσυχάστρια - sihăstrie au pătruns în vocabularul ecleziastic al limbii române. 
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un zid de care să fiu acoperit. Ale altora să fie onorurile şi ostenelile, îmi 
spuneam, ale altora, războaiele şi laurii victoriilor! Destul îmi este mie, celui 
ce fug de războaie, celui ce privesc mai degrabă spre mine însumi, să duc o 
viaţă aşa cum pot, asemeni celui care trece marea cu o luntre uşoară, 
dobândind de cealaltă parte un locşor tihnit, după vieţuirea-i smerită de aici. 
O astfel de cugetare nu este doar a celor ce caută simplitatea, ci, mai ales a 
celor hotărâţi să se ţină departe şi de înălţări şi de căderi. 

2. Încă îmi era îngăduit, până în acest ceas, a zugrăvi umbre şi vise, 
odihnindu-mi cugetul cu plăsmuiri deşarte. Însă acum? Acum m-am supus 
prieteniei şi m-am lăsat biruit de cărunteţea tatălui: de bătrâneţea părintelui – 
răstimp al înţelepciunii depline, mărginire a vieţii, liman statornic şi de prietenia 
celui îmbogăţit întru Dumnezeu, la rându-i îmbogăţind [pe alţii]. Iată, de-acum 
las deoparte frământarea. Să audă cei blânzi şi să se veselească (Psalmi 33, 3)! 
Îmi îndrept privirea către mâna care m-a silit, nu fără gingăşie şi surâd Duhului, 
inima mi se aşează şi mintea mi se întoarce, iar prietenia, ca o flacără stinsă şi 
risipită, prinde viaţă dintr-o mică scânteie, întraripându-se iarăşi. 

Sufletul meu n-a vrut să se mângâie (Psalmi 6,2) căci mâhnit e duhul 
în mine (Psalmi 142, 4). Am zis cândva: nu pot încuviinţa a mă încrede 
iarăşi în prietenie şi a pune în om nădejdea mea. Tot omul este mincinos 
(Psalmi 115, 2) şi fiecare frate pune piedică celuilalt (Ieremia 9, 3), căci 
suntem din aceeaşi humă şi din aceeaşi frământătură şi din acelaşi pom al 
cunoştinţei răului, noi, toţi am gustat, chiar dacă unul se arată la înfăţişare 
mai ales decât altul. La ce îmi este de folos, îmi spuneam, această prietenie 
de toţi cunoscută şi invidiată, care a pornit din cele ale lumii ca să ajungă la 
cele ale Duhului? La ce bun acelaşi acoperiş, aceeaşi masă, aceiaşi dascăli şi 
aceleaşi învăţături? Ce folos am din apropierea noastră mai presus de cea 
frăţească, din neprefăcuta părtăşie întru toate,4 de mai înainte, dacă nici 
măcar nu mi se îngăduie a rămâne mai prejos în vremea stăpânirii şi a 
înălţării, chiar dacă cei mai mulţi caută să le dobândească pe acestea, adică 
să se facă părtaşi la puterea şi la bunăstarea prietenilor lor.  

3. Dar de ce să mai vorbesc despre dureri şi întristări pe care acum le 
numesc născociri întunecate ale minţii? Căci acestea şi încă altele mai 
năstruşnice decât acestea erau [gândurile mele]. Eu însumi îmi voi vădi 
nesăbuinţa şi rătăcirea minţii. Însă acum le socotesc altfel şi le aduc înainte 
pe cele ce sunt cu mult mai adevărate şi mai demne de noi. Şi ca să vezi 
sinceritatea întoarcerii noastre, o, minunatule, nu doar că ai dezlegat tăcerea 
de care ne-ai învinuit şi pe care mult ai osândit-o, ci, mai mult, ai dobândit 
acum şi cuvinte în apărarea ta. Aceasta se datorează pe deplin prieteniei 
noastre şi Duhului care sălăşluieşte întru noi. Însă care este cuvântul 

                         
4 În gr. συμπνοία < συμ-πνέω - împreună respirare, animaţi de acelaşi suflu. 
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apărării? Dacă greşesc, tu însuţi mă îndreaptă, după cum obişnuiai şi cu 
celelalte. Nu ai îngăduit ca prietenia să fie mai presus de Duhul, chiar dacă 
darurile noastre sunt la fel cu cele ale altora, iar ale tale sunt cu mult mai de 
cinste decât ale noastre. Nu ai îngăduit ca talantul să fie ascuns şi îngropat în 
pământ. Nu ai îngăduit ca lumina să stea prea mult sub obroc, căci aşa 
socoteşti că este viaţa şi lucrarea mea. Ai căutat să-l pui înaintea lui Pavel cu 
care eşti asemenea, pe Barnaba. Ai căutat să-l aşezi alături de Siluan şi 
Timotei, pe Tit, ca cei care te urmează cu-adevărat să fie pătrunşi de harurile 
tale, împlinind astfel, de la Ierusalim şi din împrejurimile lui, până în Iliria, 
propovăduirea Evangheliei lui Hristos (Romani 15, 19). 

4. Din această pricină m-ai adus aici şi m-ai luat pe mine, cel ce mă 
îndepărtam, ca să mă aşezi aproape de tine. Făcându-mă părtaş grijilor şi 
cununilor tale, ai putea acum să-mi spui: a mea să fie nedreptatea! Din 
această pricină ungi un arhiereu şi îl îmbraci în hiton, aşezându-i pe cap 
mitra, călăuzindu-l în jertfelnicul arderii duhovniceşti. Din această pricină 
înjunghii viţelul jertfei depline şi-i îndrepţi [arhiereului] mâinile ca să 
slujească Duhului în chip desăvârşit, călăuzindu-l spre Sfânta Sfintelor ca 
să-l faci părtaş tainelor5 şi slujitor al altarului şi al cortului celui adevărat 
pe care nu un om l-a ridicat, ci Dumnezeu (Evrei 8, 2). 

Dacă acest lucru este vrednic de voi, cei ce ungeţi sau de aceia peste 
care şi pentru care se face ungerea, aceasta o ştie Tatăl Unsului [Hristosului] 
Celui adevărat pe Care L-a uns cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe 
părtaşii lui (Psalmi 44, 9), ungând omenirea cu dumnezeirea, ca să facă din 
cele două – una (Efeseni 2, 14) şi Însuşi Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus 
Hristos prin Care am primit acum împăcarea (Romani 5, 11) şi Duhul Sfânt 
Care ne-a încredinţat această slujire şi prin care ne-am înălţat şi ne-am 
preamărit întru nădejdea slavei (Coloseni 1, 27) Domnului nostru Iisus Hristos 
a Căruia este slava şi puterea în vecii vecilor (Apocalipsa 1, 6). Amin. 

Traducerea s-a făcut după originalul grec cuprins în volumele 
Sources Chrétiennes, N0 405, Grégoire de Nazianze, Discours 6-12, Les 
Éditions du Cerf, Paris, 1995, pp. 316-327. 

(Drd. MARIA C. TRUŞCĂ)6 

                         
5 În  gr. ἐπόπτης - derivat al verbului ἐποπτέω – a vedea, a fi iniţiat. Termenul face carieră 
în greaca clasică, în limbajul tehnic sacerdotal, desemnând cel mai înalt grad de iniţiere a 
neofitului de către hierofanţi în misterele de la Eleusis. Recuperat şi convertit de mentalul 
creştin, ἐπόπτης este valorizat în contextul misticii cu semnificaţia sa originară, aceea de 
iniţiere/iniţiat în taine: baptismală, liturgică, eschatologică, profetică, contemplativă. 
6  
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Omilie tematică la Duminica a 34-a după Rusalii – Pilda fiului risipitor  
(Luca 15, 11-32) 

 
 

Parabola iubirii Tatălui 
 

Dacă chemaţi Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, 
după lucrul fiecăruia, petreceţi în frică zilele 
vremelniciei voastre!1  

 
Dreptmăritori creştini, 
Vă mărturisesc sincer că prilejul de a urca astăzi la amvon şi de a mă adresa 
tuturor îmi face o deosebită bucurie, bucurie pe care o datorez întru totul lui 
Dumnezeu, Cel Care mi-a dăruit să privesc cum împodobiţi astăzi biserica 
în număr atât de mare, cum aţi lăsat deoparte grijile acestei vieţi şi hrana 
trupului, ca să vă grăbiţi spre înţelegerea cea adevărată a sfintelor învăţături 
ale Bisericii noastre. Cu adevărat, înţelept lucru aţi făcut, pentru că 
Dumnezeu Se va grăbi şi El să vină în întâmpinare şi să răsplătească din 
iubire tuturor, iar mie îmi este şi mai mare datoria şi dorinţa de a vă 
descoperi în cuvânt hrana cea nepieritoare a sufletelor. Pentru dragostea 
tuturor celor care aţi făcut acestea, capăt şi eu îndrăzneală să vă vorbesc 
despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi, aşa după cum şi semănătorul 
aruncă cu mai multă nădejde seminţele în ogor dacă vede că pământul este 
bun şi îi răsplăteşte munca. Să luăm seama că Mântuitorul Hristos nu a 
încredinţat oricui cuvintele Sale, nici nu a aruncat seminţele Evangheliei 
oricum, ci acelora care s-au arătat vrednici să le primească, celor care I-au 
urmat, celor care s-au făcut pământ bun şi au rodit. 

Duminica de astăzi este o Duminică deosebită în calendarul nostru 
ortodox. Este a doua Duminică din perioada Triodului, o perioadă dedicată 
pregătirii noastre pentru Praznicul Învierii Domnului, dar şi o pregătire a 
întoarcerii noastre la Dumnezeu, aşadar o perioadă de pocăinţă. Pericopa 
evanghelică pe care am citit-o astăzi la Sfânta Liturghie redă una dintre cele 
mai cunoscute şi semnificative parabole rostite de Mântuitorul Hristos: 
Parabola fiului risipitor.2 Tema acestei parabole caracterizează întreaga 

                         
1 I Petru 1, 17. 
2 ANDREI PLEŞU, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2012, p. 260. Autorul redă şi o varietate a denumirilor acestei parabole în funcţie de tema 
vizată: Parabola fiului risipitor, Parabola tatălui iubitor, Parabola tatălui care aşteaptă, 
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perioadă a Triodului, dar şi viaţa noastră în întregimea ei. Parabola aceasta 
pare să surprindă o temă omniprezentă în întreaga Sfântă Scriptură, tema 
pocăinţei, redată aici, în Evanghelia după Luca, în chip memorabil. Să ne 
aducem aminte că Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, 
predica pocăinţa şi boteza cu botezul pocăinţei, zicând: Pocăiţi-vă că s-a 
apropiat împărăţia cerurilor.3 

La prima vedere, s-ar părea că Mântuitorul ne vorbeşte în această 
parabolă numai despre pocăinţa fiului risipitor, despre drama întoarcerii lui 
la casa tatălui său, însă profunzimea învăţăturilor pe care El le transmite 
depăşeşte cu mult simpla istorisire a faptelor. Dacă ne-am lăsa copleşiţi 
numai de întoarcerea fiului celui rătăcit, de experienţa lui nefastă şi de 
recâştigarea iubirii părintelui său, am deduce că toate evenimentele sunt 
generate de el, am crede chiar că dacă el nu ar fi greşit, nu am fi avut despre 
ce să vorbim. Astfel, mulţi interpreţi, vizând mai ales dramatismul 
întoarcerii, sublimul întâlnirii dintre tată şi fiu, optează pentru tratarea 
secvenţială a unor momente deosebite ale parabolei, lăsând deoparte 
elementul comun, central, suportul sau fundamentul tuturor faptelor descrise 
în ea. Această temă centrală care susţine acţiunea întregii parabole credem 
că este iubirea pilduitoare a tatălui, icoană a iubirii Tatălui ceresc. 

Spre deosebire de alte parabole, Mântuitorul nu numai descoperă aici 
sensul celor istorisite, ci deschide sau mai bine spus lasă deschisă o întreagă 
problematică a omului şi anume: unde se situează el în raport cu persoanele 
pe care le înfăţişează în parabolă, fiindcă, rând pe rând, el se poate identifica 
fie cu unul din cei doi fii, fie chiar cu tatăl. De fapt, Mântuitorul accentuează 
spunând că un om avea doi fii, aşadar ne descrie o realitate cunoscută, dar 
altfel înţeleasă din perspectiva învăţăturilor pe care El ni le descoperă. 

 
Iubiţi credincioşi, 
Ca întotdeauna, parabolele Mântuitorului izvorăsc din realitatea vieţii 
noastre, din ceea ce noi cunoaştem ca oameni, ca să ne conducă apoi la El 
Însuşi şi, prin El, la Tatăl. Niciuna dintre parabolele pe care le-a rostit nu 
sunt lipsite de simţământul dumnezeiesc al iubirii Fiului faţă de Tatăl, şi de 
iubirea desăvârşită a Tatălui pentru Fiul Lui, iubire pe care Mântuitorul o 
extinde la cei care Îl ascultă şi Îi urmează cu credinţă. 

În vremea aceea, fariseii şi cărturarii căutau să-l prindă în cuvânt, ne 
spun sfinţii evanghelişti. Chiar dacă Mântuitorul nu le vorbise pe faţă despre 
Dumnezeirea Lui, fariseii intuiau că acesta este miezul învăţăturii Lui şi se 

                                                               
Parabola celor doi fii, Parabola compasiunii tatălui şi a celor doi fii pierduţi, Parabola 
tatălui iubitor şi a fiului mânios etc.   
3 Matei 3, 2.  
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scandalizau. De multe ori au dorit chiar să-L ucidă cu pietre. Prin parabole, 
Mântuitorul evită, însă, o vorbire directă, pe faţă, cu fariseii sau cu unii 
dintre iudei, care, din necredinţă şi din mândrie, se opuneau vestirii 
Evangheliei tuturor oamenilor. Această parabolă este adresată îndeosebi 
iudeilor care considerau că numai lor li se cuvine toată moştenirea spirituală 
pe care o revendicau în calitate de urmaşi după trup ai lui Avraam şi ai 
celorlalţi patriarhi. Astfel, Mântuitorul i-a mustrat în repetate rânduri, 
spunându-le: Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în 
voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din 
pietrele acestea să ridice fiii lui Avraam.4 Avem, aşadar, în această atitudine 
a lor o revendicare din punct de vedere moral a relaţiei dintre ei şi 
Dumnezeu, pe care Mântuitorul o descoperă în planul secund al parabolei 
prin atitudinea fiului mai mare, ca apologie a iubirii Tatălui. Aşadar, credem 
că Mântuitorul vizează aici şi mustră mai ales neputinţa iudeilor de a se 
bucura cum se cuvine de iubirea Tatălui, pentru că ei se considerau ca 
făcând parte din casa Lui, precum fiul mai mare, fără însă să ia seama că cel 
care rămâne până la urmă afară din casa tatălui este tocmai acest fiu. 

Iată, în puţine cuvinte, semnificaţia acestei parabole din perspectiva 
iubirii Tatălui. Ni se spune că un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr 
dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Să ne 
întrebăm: Oare ce cere fiul acesta mai tânăr? Cum de tatăl nu se opreşte, nu 
se întreabă, nu ezită, nici nu răspunde prin cuvinte, nu-l dojeneşte, nici nu-i 
arată dezaprobarea. Într-adevăr, momentul acesta este tulburător, este 
nefiresc şi neaşteptat pentru tatăl. «Toate ale mele sunt ale tale», avea să 
spună mai târziu. Simţămintele tatălui sunt negrăite. Unui tată plin de iubire, 
căruia nu i se reproşează nimic, i se cere de către fiul său, peste care îşi 
revărsase toată dragostea, partea de avere ce i se cuvine. Dar tatăl nu oprise 
nimic pentru sine, ci toate i le-ar fi dat fiului din dragoste. Nu reproşează 
nimic tatălui său, ceea ce înseamnă că nu din pricina unui neajuns pleacă, ci 
din cauza poftei nestăpânite. 

Acest fiu nu este nici măcar cel întâi născut ca să îşi ceară el mai 
întâi dreptul de moştenitor, ci este fiul cel tânăr. Ştim că la iudei, cel care se 
năştea primul primea binecuvântarea tatălui său şi, după moartea lui, avea 
întâietate la primirea moştenirii.5 Însă, partea de avere o primea după 

                         
4 Luca 3, 8. 
5 El primea de două ori mai mult decât fraţii lui. Isac, în Vechiul Testament, este unul din 
cei întâi născuţi care renunţă la dreptul de întâi născut pentru un blid de linte, în favoarea 
fratelui său, Iacov. Vezi Facere, cap. 25. El este tipul celor care, din pricina poftelor 
trupului, părăsesc darul virtuţilor: Şi să nu fie vreunul desfrânat sau întinat ca Esau, care 
pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut (Evrei 12, 16).  
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moartea tatălui,6 nu cât timp acesta era în viaţă. Să înţelegem de aici că, în 
sufletul lui, în inima lui, fiul mai tânăr trăia moartea tatălui său, trecea peste 
iubirea lui, peste drama din sufletul lui şi zicea cu îndrăznire, poruncitor: 
«Tată, dă-mi ceea ce este al tău şi mi se cuvine mie!». Mai aflăm din 
cuvintele lui că tatăl lui era un om drept şi că împlineşte dreptatea până la 
ultima literă, de aceea îi spune: dă-mi ceea ce mi se cuvine!», adică ceea ce 
este după dreptate. 

Şi el le-a împărţit averea. Din iubire, tatăl i-a ascultat dorinţa. Nu 
pentru că era dreaptă şi bună dorinţa lui, ci pentru că aşa era în mintea lui 
chipul binelui şi al dreptăţii. Nu i-a dat, însă, toată averea, ci numai ceea ce 
ceruse, adică face după voia lui, ceea ce «se cuvenea», după judecata minţii 
lui. Semn al iubirii desăvârşite a tatălui este faptul că tatăl nu s-a împotrivit, 
nu i-a tăiat voia, deşi era în puterea lui. Nu toate câte poate face tatăl le şi 
săvârşeşte, ci numai ceea ce slujeşte iubirii lui faţă de fiu şi purtării lui de 
grijă. Tatăl nu grăieşte nimic către fiul său, ci doar cugetă în sine, semn că 
deşi împlineşte cererea fiului său, nu este după voia sa. Acestea sunt 
simţăminte pe care dacă i le-ar fi împărtăşit fiului la acest moment, fiul cel 
mai tânăr nu le-ar fi înţeles, ci mai mult le-ar fi dispreţuit şi pe acestea şi 
le-ar fi călcat în picioare. Aparent, tatăl nu are răspuns, dar el este temeiul 
iubirii, el este singurul cunoscător al profunzimii acestei iubiri, el ştie că cea 
mai de preţ jertfă pentru iubirea dintre el şi fiul său este el însuşi. Se 
dăruieşte pe sine deplin prin lucrurile cerute de fiul lui. „Tatăl este un senior 
al iubirii. Nu e interesat de el însuşi. E interesat să-l salveze pe celălalt, pe 
copilul său. Acesta este scopul vieţii lui, demnitatea existenţei sale. Nu-l 
interesează ce va spune lumea, că îşi va pierde autoritatea, dacă se va 
prezenta ca un părinte falimentar, cu un copil care îşi lasă casa şi fuge 
departe. Iubirea tatălui merge mult mai departe decât poate merge judecata 
lumii sau revolta fiului său. Din acest motiv nu vrea să-i dea o lecţie în 
cuvinte. Nu e vorba ca fiul său mai tânăr să simtă ceva. Acum trebuie să-l 
lase să rătăcească, să pătimească, să înveţe, să vadă personal, el însuşi cum 
stau lucrurile. Tatăl ştie că acest lucru e o primejdie de moarte, dar nu vede 
altă soluţie. Îl va însoţi mereu cu iubirea sa, o iubire care rămâne acasă, dar 
se extinde pretutindeni. De aceea nu se apără îndârjit, nu face presiuni. Îşi 
educă copilul suportând toate în inimă, ieşind spre crucea aşteptării”.7 

Mântuitorul ne descrie o dragoste jertfelnică a tatălui. Tatăl nu 
deplânge aici pierderea averii lui, nu se plânge pe sine, ci neiubirea fiului. 

                         
6 O analiză în acest sens vezi la Joachim JEREMIAS, „O parabolă şi exegeza ei”, în vol. 
Cartea fiului risipitor, Deisis, Sibiu, 2012, pp. 33-34. 
7 Arhim. VASILIOS KONDIKAKIS, „Parabola fiului risipitor”, în vol. Cartea fiului 
risipitor, Ed. Deisis, Sibiu, 2012, p. 42.  
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Iubirea le arată împreună pe cele deosebite, însă fiul vrea partea lui 
despărţită de vrerea şi de iubirea tatălui. Cele despărţite de tatăl nu mai pot 
trăi, nu mai pot propăşi în el, se înstrăinează de el şi mor. Cu alte cuvinte ar 
fi spus: «Tată, nu mai vreau să urmez calea ta, vreau să fiu eu însumi». 
Două lucruri se pare că şi-a pus în minte fiul cel mic: mai întâi să dispună de 
o parte din averea tatălui, şi în al doilea rând să nu mai facă voia lui, să se 
rupă din contextul întregului, din casa iubirii tatălui. Astfel, el se dezice de 
iubirea lui, o refuză, o face inutilă, o omoară în sine, de aceea, când se va 
întoarce la tatăl său nu va mai putea să invoce această iubire, chiar dacă ea a 
rămas nestinsă din partea tatălui, ci va spune: «Tată, nu mai sunt vrednic să 
mă numesc fiul tău…». Este un paradox aici: deşi îl numeşte tată, spune că 
nu mai este vrednic să se numească fiul lui. Dar de ce îl mai numeşte tată? 
Pentru că apelativul de tată se datorează iubirii tatălui care nu s-a împuţinat, 
care n-a murit atunci când fiul a omorât-o în sine. 

Această iubire jertfelnică a tatălui nu constrânge, ci oferă premisele 
unei adevărate eliberări a fiului. Pare că tatăl nu mai are nicio soluţie, dar 
ceea ce face el în acest moment este să păstreze larg deschise uşile către 
inima lui, să-l încredinţeze pe fiul lui că el este viu în iubirea sa pentru el, că 
iubirea lui va merge pururi cu el, oriunde se va duce, chiar dacă nu-l va mai 
revedea niciodată. N-are cuvinte să-i spună acestea, nici nu ar fi de mare 
folos, pentru că fiul le cunoaşte adânc şi le-a trăit în conştiinţa lui cât timp a 
stat în casa tatălui său. În felul acesta, tatăl leagă binele copilului său de 
rădăcinile existenţei lui, de numele lui, de casa în care s-a născut şi a trăit. 
Pe măsură ce fiul îşi va aduce aminte de tatăl său, va «gusta» negreşit chipul 
bunătăţii lui, va reprimi în inimă simţământul iubirii tatălui şi va redeveni 
fiu al lui, va auzi profund chemarea tatălui său. Ceea ce îl defineşte 
substanţial pe fiul, ceea ce îl califică în această ipostază este căutarea spre 
tatăl, asemănarea cu el. Cel ce părăseşte această cale, părăseşte şi scopul 
fiinţării lui. Acesta este sensul binecuvântării părinteşti până astăzi. Tinerii 
nu mai iau în seamă această binecuvântare, dar ea oglindeşte fundamental 
relaţia dintre părinte şi fiul lui.  

Iată că, nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus 
într-o ţară depărtată. «Adunând toate» înseamnă că le-a făcut ale lui, le-a 
adunat în sine şi pe el s-a predat lor: a prefăcut lucrurile în bani, şi-a 
cumpărat cele potrivite scopului şi apoi s-a dus într-o ţară îndepărtată. Cine 
poate cunoaşte plânsul tatălui? Cu ce suspine şi-a petrecut fiul plecând către 
nicăieri, cu ce ochi a privit locul în care acesta s-a făcut nevăzut? Mi-e greu 
să-mi imaginez chipul tatălui în focul acestor dureri. 

Mântuitorul, însă, în cuvinte puţine ne arată că fiul acesta, după ce a 
strâns toată averea dată lui de tatăl, s-a dus într-o ţară depărtată şi a risipit 
toată averea trăind în desfrânări [asotos]. „A-soon, a-soteria, în chip 
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nemântuitor, mizerabil, păcătos, fără Dumnezeu, într-o stare potrivnică 
firii”.8 A trăit ca un desfrânat, nu ca un fiu. A trăit pe viu înstrăinarea, 
uitarea tatălui, a ales să se ducă departe, acolo unde nimeni nu îl ştia cine 
este, unde numele şi chipul tatălui nu mai erau la fel de prezente, unde 
iubirea lui părea că nu-l mai ajunge din urmă. A trăit ceea ce şi acum se 
spune: «gustul străinătăţii», «mirajul bunurilor altora», «închinarea la 
dumnezei străini». Nu a băgat de seamă, însă, că cele cheltuite nu mai pot fi 
câştigate la loc fără truda tatălui, fără dragostea lui. El era sărac înainte de 
a-şi fi cheltuit întreaga avere, fiindcă nu mai păstra vie originea lui, casa 
tatălui său, bunul nume, le părăsise fără să cugete la acestea. S-a văzut într-o 
zi sărac şi lipsit şi de cele care păreau că-l fac bogat în faţa lumii. Rând pe 
rând, fiul acesta a pierdut averea şi cinstea, numele şi strălucirea de altădată. 
A venit repede şi ziua în care foamete mare s-a făcut în ţara aceea şi nu 
dintr-o întâmplare, ci din pricina fărădelegilor şi a necumpătării oamenilor. 

 
Dreptmăritori creştini, 
Patimile îl dezonorează pe om, îl înstrăinează de firea lui, de Tatăl care l-a 
zidit şi de el însuşi. Cel pătimaş se îngrijeşte acum numai de materia 
poftelor, devine una cu păcatul, rob al patimii şi nu cugetă la cele prezente 
sau viitoare, el nu are idealuri, nu are speranţe, totul se năruieşte. Treptat, 
rămâne singur în faţa conştiinţei, în faţa judecăţii lui Dumnezeu, gol şi 
nefericit. Iată cum descrie Sfântul Maxim Mărturisitorul pe cel pătimaş în 
focul patimilor: Plăcerea şi săturarea de mâncări şi băuturi încălzeşte 
stomacul şi aprinde dorinţa spre poftă de ruşine, împingând întreg animalul 
spre amestecare nelegiuită. Acesta nu mai este atunci decât ochi neruşinaţi, 
mână desfrânată, limbă vorbitoare de lucruri care desfată auzul, ureche 
care primeşte cuvinte deşarte, minte dispreţuitoare de Dumnezeu şi suflet 
care desfrânează cu înţelegerea şi stârneşte trupul spre fapta neîngăduită.9 
Însă, patimile nu numai sunt potrivnice firii, dar ele epuizează puterea minţii 
de a înţelege şi a cere de la Dumnezeu  cele cuvenite. Cel pătimaş nu ştie ce 
să ceară de la Dumnezeu pentru că nu-şi vede propria sărăcie. 

Din pricina sărăciei, nu numai materiale, dar mai ales a sărăciei 
duhovniceşti, fiul acesta se alipeşte de un crescător de porci care îl pune să 
păzească porcii. Cu alte cuvinte, el resimte lipsa unui tată şi ajunge să aibă 
un altfel de «tată». S-a făcut pe sine fiu al aceluia: neiubitor, străin, crescător 
de porci, adică de patimi, iar el era pus să le păzească. Ni se spune că s-a 
alipit de el, adică a venit lângă el cu convingerea că soarta lui depinde acum 

                         
8 Arhim. VASILIOS KONDIKAKIS, Parabola fiului risipitor, p. 43. 
9 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Cuvânt ascetic, 23, trad. de Pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, Filocalia, vol. 2, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2008, p. 41. 
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de voinţa lui. Alipirea de el ne arată că trăieşte profund drama lipsei tatălui, 
a iubirii edificatoare, a iubirii adevărate. Trăieşte experienţa degradării 
ultime, adâncul cel mai mare al neputinţei iar pofta nestăpânită îl îndemna 
acum să se hrănească laolaltă cu porcii. Aparent, nu mai rămăsese nimic din 
cinstea de altă dată, nu mai avea cuvinte către inima sa, după cuvintele 
psalmistului: Că s-a plecat în ţărână sufletul nostru, lipitu-s-a de pământ 
pântecele nostru.10 

A venit vremea judecăţii celei adevărate a conştiinţei, a venit vremea 
să vorbească în adâncul lui despre cele ce sunt şi nu despre cele ce are. De 
fapt nu mai avea nimic decât o singură nădejde şi pe aceea o spune cu glasul 
conştiinţei, însă aici lucrurile intră într-o altă ordine, în ordinea împărăţiei 
tatălui, al cărui chip îl alungase mereu. În acest sens, Mântuitorul spune 
despre tânărul acesta că «şi-a venit în fire», adică a pătruns la locul unde 
tatăl aşezase în inima lui iubirea sa părintească, acolo unde grăise ultima 
dată şi unde cuvintele lui încă se mai aud în glasul conştiinţei. Găseşte aici 
un loc tihnit, un loc al cugetării drepte. Tatăl rămâne neschimbat în 
conştiinţa fiului, îl iubeşte la fel, de aceea caută la chipul lui. Dacă tatăl i-ar 
fi dat un singur motiv că nu îl mai iubeşte, atunci fiul nu ar mai fi găsit 
puterea ridicării, ar fi renunţat repede şi la gândul întoarcerii. Pocăinţa este 
fundamental legată de iubirea celui care iartă, de iubirea lui Dumnezeu 
Tatăl. A găsit, însă, în inima lui o cale deschisă către tatăl său, prin 
bunătatea lui, prin nădejdea întoarcerii şi a primirii lui de către tatăl. Semn 
al pocăinţei sincere este că acest fiu nu mai caută la iubirea tatălui în 
demnitatea de fiu, nu mai nădăjduieşte decât că tatăl său îi va îngădui să 
vorbească, îi va asculta cele din inimă. El nu mai nădăjduia să devină fiu al 
lui, ci numai lucrător al voii lui: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; Nu mai 
sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. 

Cele pe care le datorăm din iubire, dar le încălcăm, nu mai pot fi 
câştigate decât prin iubirea celuilalt, prin jertfa lui, îl jertfim pe el prin 
iubirea lui faţă de noi. Îl jertfim pe el din cauza neiubirii noastre. Aţi văzut 
acum jertfa cea ascunsă şi tăinuită de tatăl în sufletul fiului lui, cât de repede 
îl ridică pe acesta din cea mai cruntă cădere, din cea mai îndepărtată 
înstrăinare? Tatăl este mai ales aici prezent prin iubire, deşi în chip smerit, 
nevăzut, îndurător. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit 
dreapta Ta,11 zice psalmistul. Când ai pe cineva aproape, îţi este lesne să îi 
arăţi cât de mult îl iubeşti, dar atunci când este atât de departe şi într-o 
asemenea cădere, ai nevoie de cea mai jertfelnică iubire, de o uitare de sine, 
de o ieşire desăvârşită spre celălalt. În acest fel Dumnezeu ne iubeşte pe noi. 

                         
10 Psalmi 43, 27. 
11 Psalmi 62, 8. 
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Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a văzut 
tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a 
sărutat. Aici, Mântuitorul arată în chip desăvârşit iubirea tatălui, ea se 
descoperă prin pocăinţa fiului întors din moarte. Cutremurător moment! 
Vederea de departe a fiului ne spune că iubirea aceasta nu-i dăduse pace în 
toată vremea, ci îl aşteptase cu înfrigurare. Iubirea tatălui lucrează învierea 
fiului. Tatăl însuşi, de data aceasta, îşi părăseşte pentru moment casa lui şi 
iasă în întâmpinarea fiului pe care îl zăreşte venind. Simte pentru el nu 
numai iubire, ci şi milă pentru starea în care ajunsese. Mila izvorăşte din 
iubirea plină de compasiune, de împreună durere, pentru cel miluit. Întâlnim 
acest simţământ şi în Parabola Samarineanului milostiv. Acesta, 
samarineanul milostiv, văzându-l pe cel căzut între tâlhari, apropiindu-se, i 
s-a făcut milă de el şi, după ce i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi 
vin, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a avut grijă 
de el.12 Aici, însă, tatăl, primeşte în grija lui chiar pe fiul său, care era mort 
şi a înviat.. A alergat spre el, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Sunt 
gesturi care arată deplin iubirea neîncetată a tatălui, iubire care îi dă putere 
fiului să se ridice, să meargă mai departe. 

Mărturisirea şi pocăinţa fiului risipitor se oglindesc în cuvinte puţine. 
Fiul rătăcit se adresează părintelui său din nou prin apelativul «Tată», semn 
că s-a întors la raţiunea cea dintâi a firii, pentru că din iubire l-a născut tatăl. 
Acest cuvânt îl mai rostise către părintele său doar atunci când a zis: «dă-mi 
ceea ce mi se cuvine!». Aproape că îi uitase rostul cuvântului «Tată». Între 
aceste două momente s-a aflat căderea, adâncul păcatului, înstrăinarea, 
uitarea şi moartea. Apoi spune: am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt 
vrednic să mă numesc fiul tău. La cer am greşit, pentru că bunătatea tatălui 
este din ceruri, din cer este întreagă semnificaţia acestui nume. Mărturisire 
şi căinţă din partea fiului, strângere de inimă şi plâns amarnic. Plânsul acesta 
nu a început aici, ci el se sfârşeşte aici, îşi găseşte apogeul şi sfârşitul 
înaintea tatălui şi în inima lui, prin iubirea lui, ca sfârşit sau telos al 
suferinţei păcatului: Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.13 Acum, 
pocăinţa devine semn al iubirii fiului faţă de tatăl, care înţelege deplin cât de 
mult îl iubeşte acesta, cât de aproape i-a fost prin iubire. Prin pocăinţă, cel 
rătăcit mărturiseşte că nu mai este vrednic să fie numit fiul lui şi prin aceasta 
aduce cinstire iubirii tatălui, se reintegrează iubirii lui, pentru că se ridică la 
raţiunea dreptăţii lui şi este gata să o împlinească desăvârşit. De aceea 
cugetă în sine zicând: Îi voi spune tatălui: Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi, 
adică fă-mă ca pe unul din cei care păzesc straşnic poruncile tale sau dintre 

                         
12 Luca 10, 33-34. 
13 Matei 5, 4. 
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cei care nu calcă cuvintele tale. Dar, tatăl îl opreşte din cererea lui şi 
porunceşte să-i fie adusă degrabă haina lui cea dintâi şi să fie îmbrăcat, să-i 
fie pus inelul pe deget şi încălţăminte în picioarele lui, iar apoi să fie 
junghiat viţelul cel îngrăşat ca să se veselească, fiindcă acest fiu al lui mort 
era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.  

Iubirea tatălui este lucrătoare, ea este permanent lucrătoare a binelui 
pentru că el este bunătatea însăşi. Din iubire, tatăl îi redă demnitatea din 
care căzuse. Cum ar lăsa tatăl să vadă chipul său fără cinste? Cinstea pe care 
o redă fiului său este rod al bunătăţii şi al milostivirii tatălui. Acestea urcă la 
Dumnezeu, Singurul bun şi milostiv cu adevărat: Adu-ţi aminte de 
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt.14 

Înţelegem că Mântuitorul, prin această parabolă, ne descrie iubirea 
Tatălui ceresc pe care El, ca Fiu al Lui după fiinţă şi totodată Om asemenea 
nouă, o descoperă tuturor celor care cred în El şi Îi urmează: Dumnezeu aşa 
a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în 
El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.15 Nouă ne-a vorbit despre un om 
care avea doi fii, dar, prin acestea, El ne descoperă nouă pe Tatăl. Către 
Sfinţii Săi Apostoli a zis: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la 
Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.16 Cuvintele Mântuitorului sunt 
întotdeauna cuvintele Fiului lui Dumnezeu, în care «Tatăl a binevoit».17 
Numai iubirea tatălui din parabolă urcă la modelul ei ceresc, cei doi fii arată 
întoarcerea la Dumnezeu atât a neamurilor, cât şi a poporului iudeu. 

Parabola ne descoperă, aşadar, în final o altă dramă, poate la fel de 
mare ca aceea a fiului risipitor, drama fiului mai mare, care rămâne în afara 
casei tatălui, în afara bucuriei lui, la auzul întoarcerii fratelui său mai mic şi 
la gândul că toţi se veselesc. Pe lângă refuzul de a intra în casa tatălui, el i se 
adresează astfel: Iată, atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca 
ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. 
Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai 
înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. Cuvintele lui nu pot fi rupte din 
contextul întoarcerii fratelui mai mic şi mai ales de scopul iniţial cu care 
Mântuitorul rosteşte această parabolă. Să le luăm pe rând. 

Fiul mai mare avea dreptul de întâi născut, lui i se cuveneau mai 
multe drepturi din moştenirea tatălui, iar iudeii cunoşteau foarte bine aceste 
drepturi. Ei se considerau poporul lui Dumnezeu născut dintre neamuri, cel 
întâi născut şi, deci, venirea Mântuitorului şi mai ales vorbirea Lui cu 

                         
14 Psalmi 24, 6. 
15 Ioan 3, 16. 
16 Ioan 20, 17. 
17 Matei 17, 5. 
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vameşii şi cu păcătoşii îi nemulţumea, iar ei aruncau cuvinte de hulă la 
adresa Lui. Cu toate acestea, vameşii şi cei de alt neam erau mult mai 
receptivi la cuvintele Mântuitorului, aşa cum fiul rătăcit, întors acasă, nu 
mai ieşea din cuvântul tatălui. Aici, Mântuitorul, Cuvântul lui Dumnezeu 
Tatăl, le răspunde iudeilor zicând: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate 
ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci 
fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Semnificativ 
este faptul că Mântuitorul nu încheie spunându-ne dacă acest frate mai mare 
a intrat în cele din urmă şi s-a veselit în casa tatălui său pentru întoarcerea 
fratelui mai tânăr. Refuzul de a intra în casa tatălui este o profeţie, arătând 
că iudeii, care îi omorâseră pe profeţii trimişi de Dumnezeu în mijlocul lor, 
aveau să-l răstignească şi pe Mântuitorul, lipsindu-se de bucuria Învierii Lui 
şi de viţelul cel îngrăşat, adică de Trupul şi Sângele Lui. Ierusalime, 
Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; 
de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub 
aripi, dar nu aţi voit.18 Într-adevăr, Parabola fiului risipitor este nu numai 
parabola pocăinţei fiului risipitor, ci icoana iubirii Tatălui descoperită nouă 
în Fiul Lui. 

 
Iubiţi credincioşi, 
În iubirea Sa, Dumnezeu Tatăl se bucură de întoarcerea celui rătăcit: Zic 
vouă, aşa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se 
pocăieşte.19 În multe chipuri, Mântuitorul a vorbit despre împărăţia lui 
Dumnezeu ca despre o împărăţie a iubirii Tatălui. El Însuşi, din iubire, S-a 
făcut ascultător Tatălui până la moarte, a răspuns prin jertfă iubirii Tatălui, 
făcându-ne şi pe noi părtaşi acestei iubiri desăvârşite. El a refăcut această 
legătură a iubirii între Tatăl şi noi, ne-a arătat calea întoarcerii: pocăinţa şi a 
adus în inimile noastre harul înfierii, pentru că n-am primit iarăşi un duh al 
robiei, spre temere, ci am primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Avva! 
Părinte! Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii 
ai lui Dumnezeu.20 Aşadar, ţelul ascultării faţă de Tatăl este bucuria de care 
se împărtăşesc toţi cei care urmează Fiului Său, prin care noi Îl numim pe 
Dumnezeu Tată. Prin Jertfa Mântuitorului, Dumnezeu ne-a scos de sub 
puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, Întru 
Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor.21 

                         
18 Matei 23, 37. 
19 Luca 15, 10. 
20 Romani 8, 15-16. 
21 Coloseni 1, 13-14. 
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Întoarcerea fiului risipitor este întoarcerea noastră prin Taina Pocăinţei la 
Tatăl nostru care este în ceruri. Aşadar, temeiul întoarcerii noastre este 
iubirea Tatălui, mila şi iertarea Lui, pe care ni le-a descoperit nouă prin Fiul: 
Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru 
iubirea Mea.22 Toate cele zidite de El în noi năzuiesc spre El, îşi au ţelul lor 
în El, Îl arată pe El prezent în viul vieţii noastre. Un tată se vede pe sine în 
fiii lui când aceştia împlinesc sfatul lui şi se bucură de ei, iar Dumnezeu 
vede Chipul Lui în noi pentru că în El trăim şi ne mişcăm şi suntem.23 
Vremea vieţii noastre este vremea întoarcerii, a venirii în fire, a începutului 
celui bun. Să cugetăm la frumuseţile raiului duhovnicesc, la casa Părintelui 
nostru care este în ceruri şi să răscumpărăm vremea, ca să nu pierim în căile 
noastre. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi, spune Mântuitorul,24 pentru 
că ne-a arătat nouă pe Tatăl. Acum, El este la noi, în Biserica noastră şi ne 
conduce la Tatăl. Fie ca Dumnezeu să ne primească pe toţi în iubirea Sa de 
oameni, în braţele Lui părinteşti, şi, următori fiind pocăinţei fiului risipitor, 
să nădăjduim că Îl vom numi pe Dumnezeu cu îndrăznire Tată, Căruia Se 
cuvine cinstea şi închinarea în vecii vecilor. Amin. 
 

     Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian IVAN25 
 

 

                         
22 Ioan 15, 9. 
23 Fapte 17, 28. 
24 Ioan 14, 18-20. 
25 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
 

Ioniţă Apostolache, Hristologie şi mistică în teologia siriană, 
Ed. Mitropolia Olteniei, Ed. Cetatea de Scaun, 

Craiova/Târgovişte, 2014, 351 p. 
 

1. Parte introductivă 
La finele anului 2014, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, decanul Facultăţii de 
Teologie din Craiova, a fost publicată lucrarea părintelui diacon Ioniţă 
Apostolache, inspector la Biroul de învăţământ, activităţi cu tineretul şi 
catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titlul Hristologie şi mistică în 
teologia siriană, înscrisă în colecţia noilor apariţii din cadrul Editurii 
Mitropolia Olteniei, îmbogăţind totodată şirul lucrărilor apărute la Editura 
Cetatea de Scaun din Târgovişte. Astfel vede lumina tiparului teza de 
doctorat a autorului, elaborată în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Craiova sub coordonarea Înalt Preasfinţitului Părinte 
Prof. Univ. Dr. Irineu Ion Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, susţinută în anul 2013, 
în faţa unei comisii de specialitate.  

Lucrarea, în cele 331 pagini scrise dens, cuprinde patru mari capitole 
şi numeroase subcapitole, tratând teme majore ale teologiei şi misticii 
siriene: (1) „Privire retrospectivă asupra aspectelor hristologice din teologia 
siriană”; (2) „Hristologia şi mistica siriană de limbă semitică în operele lui 
Afraate şi Efrem Sirul”; (3) „Hristologia siriană de la Diodor de Tars, la 
Fericitul Teodoret de Cir” şi (4) „Dimensiunea ascetico-mistică a teologiei 
monahismului sirian”. 

Tema abordată este de mare importanţă pentru cercetarea academică 
actuală, atenţia multor teologi îndreptându-se astăzi către literatura teologică 
veche de limbă siriană sau greacă, spre spiritualitatea siriană şi mai ales spre 
disputele hristologice dezvoltate în acest spaţiu cultural al Bisericii Creştine 
în vremea Sinoadelor Ecumenice. Odată cu apariţia mai multor traduceri ale 
lucrărilor  lui Efrem de Nisibe,1 ale altor sfinţi şi părinţi din arealul sirian, 

                         
1 Imnele Naşterii (H.Nat.) şi Arătării Domnului (H. Epiph.), prezentare şi traducere de diac. 
Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 22012; Imnele Păresimilor, Azimelor (H. Azim.), Răstignirii 
şi Învierii, Ed. Deisis, Sibiu, 22010; Imnele Raiului, studiu introductiv şi traducere de diac. 
Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2010. 
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era nevoie de o cercetare sistematică a istoricului creştinismului sirian, 
determinat de personalităţi şi evenimente socio-religioase, precum şi de o 
analiză critică a principalelor teze apărute sau dezvoltate în spaţiul sirian.  

În cadrul literaturii sirologice de limbă română cartea părintelui 
diacon Ioniţă Apostolache realizează o sinteză deplină a hristologiei şi 
misticii siriene, folosind în chip creativ literatura de referinţă din ţară şi din 
străinătate. De aceea credem că lucrarea recenzată va deveni un punct de 
reper în cercetările ulterioare din domeniu.  

Începuturile teologiei siriene coincid cu începuturile creştinismului 
în spaţiul semitic, în limba aramaică, adus aici de Sfinţii Apostoli şi ucenicii 
acestora.2 Principalele centre situate în Orientul sau în Occidentul spaţiului 
sirian sunt de departe Antiohia Siriei şi Damascul, amintite în paginile 
Noului Testament în legătură cu evenimente cruciale din istoria primară a 
Bisericii (p. 29-30). Cele două părţi ale creştinismului sirian, la sfârşitul 
secolului al IV-lea şi începutul secolului al V-lea, îmbrăţişează două din cele 
mai puternice erezii: monofizitismul în vest şi nestorianismul în est.3 După 
ce Răsăritul sirian îmbrăţişase nestorianismul, Rabbula de Edessa, 
nemulţumit de hotărârile Sinodului III Ecumenic din Efes (431), a aderat, 
împreună cu majoritatea teologilor sirieni de Apus, la formula monofizită a 
lui Apolinarie (p. 38).4 

În tot acest timp în arealul sirian se dezvoltă o literatură teologică de 
mare calibru, aflată mai mereu ca reper (de reţinut sau, din contră, de înlăturat) 
în literatura mare, de limbă greacă. În ceea ce priveşte mistica siriană, literatura 
îmbracă adesea forme poetice, imnele respective fiind receptate mai mereu în 
cultul creştin dar şi în catehezele mistagogice ale vremii.5  

În partea a doua a lucrării autorul se ocupă de operele Sfântului 
Efrem Sirul şi ale lui Afraate Persanul. În vremea acestora „gândirea 

                         
2 Chiar şi înainte de Pogorârea Duhului Sfânt învăţătura Mântuitorului fusese cunoscută de 
Abgar al Edessei, „care, auzind de minunile săvârşite de Mântuitorului Hristos, Îi scrie şi Îl 
roagă să-i vindece suferinţa”(p. 26). 
3 Regele sasanid al Persiei, Shapur II (309-379) a rupt oraşul Nisibe de Imperiul Roman, 
împingând graniţele dintre cele două imperii spre vest. Este momentul cristalizării celor 
două culturi teologice diferite şi adesea opuse în spaţiul sirian, de limbă greacă, respectiv de 
limbă semită-siriană (p. 38). 
4 Nu întotdeauna împărţirea spaţiului cultural sirian respectă criterii lingvistice sau 
geografice. Astfel că sirienii nestorieni pot fi şi de limbă greacă, ceea ce îi diferenţiază fiind 
religia. De aceea Biserica Siriană de Răsărit este numită în lucrările de specialitate Biserica 
Persană, Pre-Efeseană, Catolic-Caldeană  sau Biserica Apostolică de Răsărit. 
D.W.Winkler, The current theological dialogue with the Assirian Church of the East, in 
coll. Orientalia Christiana Analecta, Roma, nr. 256, an. 1998, p. 159. 
5 O caracteristică specifică imnografiei siriene este dialogul, corespunzând „teatrului 
dramatic de limbă greacă sau latină”(57). 
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Părinţilor Sirieni” se situează departe de orice influenţă elenizatoare, 
încadrându-se într-o tradiţie semitică cu totul autentică” (p. 67), iar 
terminologia teologică semită se defineşte independent de filosofiile 
vremii.6 În acest context, „puritatea perlei este asemănată cu puritatea hainei 
baptismale, iar strălucirea ei cu starea de iluminare a sufletului, dobândită la 
Botez şi păstrată prin eforturile ascetice” (p. 103). 

Sfântul Efrem Sirul vorbeşte despre sam hayye (Leacul Vieţii), fiind 
folosit pentru exemplificarea adevărurilor de credinţă legate de Întrupare sau 
de Sfânta Euharistie (p. 109).7 

Cea de-a treia parte a lucrării, „Hristologia siriană de la Diodor de 
Tars la Fericitul Teodoret de Cir”, debutează cu prezentarea Şcolii exegetice 
din Antiohia. În opoziţie cu alexandrinii, adepţi ai alegorismului 
interpretativ, antiohienii „foloseau cu precădere stilul literar şi istoric”. 
Părinţii Antiohiei au accentuat explicarea umanităţii lui Hristos, „lăsând în 
plan secund problema dumnezeirii Sale” (p. 143). 

Din dorinţa de a diferenţia cât mai clar dumnezeirea de umanitate în 
Persoana Mântuitorului Hristos, Diodor de Tars afirmă existenţa a două 
persoane identitar diferite: Logosul-veşnic şi Hristos–omul. De aici până la 
contestarea calităţii Fecioarei Maria de Născătoare de Dumnezeu 
(Theotokos) n-a mai fost decât un pas.  În faţa înverşunării lui Diodor de 
Tars, Sfântul Chiril al Alexandriei se poziţionează ca un stâlp de apărare a 
dreptei credinţe. Dar „prin condamnarea lui Diodor, Sfântul Chiril înfierează 
întreaga gândire antiohiană, pe care acesta o reprezenta”(p. 167).8 

Acest sfânt a reuşit să obţină acordul unanim al Părinţilor Sinodului 
Ecumenic de la Efes (431) împotriva lui Nestorie, a cărui învăţătură a fost 
continuată de antiohieni. „Abia în data de 11 noiembrie 1994 Biserica 
Nestoriană şi Biserica Mamă au ajuns la un consens oficial cu privire la 
problemele care au generat lucrările şi hotărârile Sinodului de la Efes” (215). 

                         
6 Din bogăţia  terminologică siriană, autorul se ocupă în special de ibeš pagră, al cărui 
înţeles „cumulează două direcţii, referindu-se la asumarea firii omeneşti de către 
Mântuitorul Hristos prin Întrupare, dar şi la capacitatea noastră de a primi actul 
Răscumpărării Sale” (p. 71). 
7 „Domnul nostru a venit şi a vindecat durerea îngrijind rănile lui Adam şi aşezând haină de 
slavă peste goliciunea sa”. Sf. Efrem Sirul,  Comentariu la Evangheliile Concordante 
(Diatessaron) XVI, 10. 
8 „A spune că Logosul S-a întrupat din Fecioară şi S-a făcut om, nefiind într-un om sau 
nefiind văzut să ia asupra Sa firea omenească, este necugetat. Dincolo de acestea, noi 
spunem că este Unul şi Acelaşi Fiu, fie că este conceput mai înainte de veci din fiinţa 
Tatălui, fie că S-a întrupat din sămânţa lui David”. SAINT CYRIL, Fragments against 
Diodore of Tarsus and Theodore of Mopsuestia, Library of Faders of the Holy Chatolic 
Church, James Parker and Co., Oxford, 1881, p. 331-332. 
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Dincolo de incompatibilităţile doctrinare între Răsăritul şi Apusul 
Siriei, tradiţia spiritualităţii siriene a continuat. De aceea autorul dedică ultima 
parte a lucrării sale monahismul sirian: „Dimensiunea ascetico-mistică a 
teologiei monahismului sirian”. 

O „etapizare elaborată a principalelor coordonate mistice în tradiţia 
ascetismului proto-monastic” se regăseşte în lucrarea de autor anonim Liber 
Graduum(=„Cartea Treptelor”) care aminteşte de ascetismul proto-monastic 
sirian (p. 257).  

Rugăciunea, cu treptele ei, este legată în special de inimă. „Nimeni 
nu se poate ruga dacă inima sa e împietrită” (p. 259). „Calea pe care cel 
drept trebuie să o urmeze este «strâmtă şi cu chinuri». Păşind pe ea, acesta 
face legământ înaintea lui Dumnezeu, angajându-se să meargă drept şi să nu 
cadă în ispita celui viclean. Greutatea paşilor parcurşi nu se compară nici pe 
departe cu frumuseţea şi bogăţia Împărăţiei promise” (p. 271). 

Oricine poate observa că autorul a depus un efort remarcabil ca să 
cuprindă cât mai mult din literatura patristică orientală, oferind cititorilor 
posibilitatea să ia contact cu citate ale unor sfinţi şi părinţi ca Ioan Saba de 
Dalyatha, Isaac de Ninive, Theodoret de Cir, Theodor de Mopsuestia, 
Nestorie, Chiril al Alexandriei, Diodor de Tars şi Efrem Sirul, fiecare dintre 
ei fiind tributari în operele lor spiritualităţii siriene de tradiţie apostolică. 
Evident că ereziile dezvoltate în spaţiul sirian sunt explicate mai ales din 
perspectiva unei terminologii specifice, adesea incompatibilă cu cea 
grecească sau cea latină. De aceea autorul are marele merit că expune 
magistral cele mai însemnate aspecte ale terminologiei siriene, în cadrele 
hristologiei şi spiritualităţii ortodoxe. 

Autorul, aşa cum spune Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu, 
în Cuvânt înainte, „prin demersul ştiinţific concretizat în această carte, 
reuşeşte să scoată la lumină principalele elemente ale hristologiei şi misticii 
siriene, în mare parte neabordate până acum în vreo lucrare de asemenea 
proporţii, elaborate în limba română”.9 

Bineînţeles că problematica nu este epuizată odată cu apariţia acestei 
cărţi, lucru pe care autorul ţine să îl menţioneze încă de la început, atunci 
când previne cititorii asupra arealului temporal şi spaţial sirian de care se 
ocupă. Dar cititorii aşteaptă de la autor continuarea acestei strădanii de a 
scoate la lumină aspecte mai puţin cunoscute din teologia şi mistica siriană 
prin noi lucrări, care, dacă vor fi abordate cu aceeaşi seriozitate, vor face din 

                         
9 † ÎPS. Prof. Univ Dr. IRINEU ION POPA, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, Cuvânt înainte la cartea Diac. Dr. 
IONIŢĂ APOSTOLACHE, Hristologie şi Mistică în Teologia Siriană, Ed. Mitropolia 
Olteniei, Craiova, 2014, p. 15. 
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Părintele diacon Ioniţă Apostolache un sirolog de referinţă pentru teologia 
românească şi nu numai. 

 
(Pr. Lect. Univ. Dr. ION SORIN BORA)10

                         
10 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 



287 
 

Pr. Vasile GORDON (coordonator), Pr. Adrian IVAN şi  
Pr. Nicuşor BELDIMAN, Omiletica, Colecţia „Cursuri, 

Manuale şi Tratate de Teologie Ortodoxă”,  
Editura BASILICA, Bucureşti,  2015, 616 p. 

 
Lucrarea de faţă reprezintă o reeditare extinsă şi actualizată a manualului 
întocmit de preot lector dr. Vasile Gordon sub titlul Introducere în 
Omiletică (Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, 364 p.). Îmbogăţită în 
mod substanţial faţă de cea dintâi, prezenta ediţie materializează în cadrul 
omileticii iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a se publica, la 
nivelul întregii patriarhii, pentru fiecare disciplină teologică universitară, 
manuale unice, actuale, cu destinaţie naţională. Coordonatorii colecţiei 
„Cursuri, Manuale şi Tratate (Compendii) de Teologie Ortodoxă” sunt Pr. 
prof. dr. Viorel Ioniţă, consilier patriarhal onorific, respectiv Conf. dr. 
Adrian Lemeni, consilier patriarhal. 
 În rândul autorilor Omileticii, evocăm mai întâi persoana 
coordonatorului volumului, Părintele Prof. Dr. Vasile Gordon, slujitor la 
Biserica „Sf. Ilie - Gorgani” din Bucureşti, profesor titular de Omiletică şi 
Catehetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din 
Bucureşti, singurul conducător de doctorat din ţară pe acest domeniu (în 
cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca). 
Dintre lucrările sale ştiinţifice amintim: Predica ocazională (Pareneza), teză 
de doctorat, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 2001; Mergând, învăţaţi... Predici, cu un adaos de pilde 
din Pateric şi alte istorioare ilustrative, Editura Universităţii din Bucureşti, 
2001 (Mergând, învăţaţi... Predici pentru toate duminicile şi sărbătorile de 
peste an, ediţia a doua, revizuită şi completată, Editura Institutului Biblic şi 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006); Biserica şi 
Şcoala. Analize Omiletice, catehetice şi pastorale, Editura Christiana, 
Bucureşti, 2003; Introducere în Catehetica Ortodoxă, Cateheze pastorale pe 
înţelesul tuturor, Editura Sophia, Bucureşti, 2012, alături de alte studii, 
articole, predici, cateheze, recenzii, prefeţe şi interviuri transcrise (peste 250 
de titluri). Din anul 2005, Părintele Gordon este membru în comitetul de 
coordonare al simpozioanelor profesorilor universitari de Omiletică şi 
Catehetică din România. 
 Părintele lector dr. Adrian Ivan este titularul catedrei de Omiletică şi 
Catehetică al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova. 
Dintre contribuţiile sale livreşti, menţionăm lucrarea de pedagogie creştină, 
intitulată Metoda rugăciunii în educaţia creştină (Editura Aius, Craiova, 
2011). Părintele Ivan este director executiv al Fundaţiei misionar-pastorale 
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„Sf. Nicodim” din Craiova, director al departamentului de Teologie în 
cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, slujeşte la parohia „Sf. 
Nicolae - Ungureni”, a iniţiat proiecte catehetice şi omiletice la Paraclisul 
Mitropolitan „Madona Dudu” şi desfăşoară activitate predicatorială inclusiv 
la Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Craiova. 
 Părintele lector dr. Nicuşor Beldiman predă Practică Pedagogică, 
Omiletică şi Catehetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul” din Bucureşti. Lucrarea sa cea mai importantă este Predica în 
Biserica Ortodoxă Română din Muntenia în secolul al XX-lea. Analiză şi 
evaluare (Editura Episcopiei Giurgiului, Giurgiu, 2013, 576 p.), în baza căreia 
îl regăsim şi ca membru în colectivul de redactare a Istoriei predicii pentru 
toate provinciile româneşti. A avut de asemenea preocuparea omagierii prin 
studii şi articole a personalităţii unor sacerdoţi şi dascăli exponenţiali ai 
teologiei româneşti, precum: Pr. prof. dr. Constantin Galeriu, Pr. prof. dr. 
Teodor M. Popescu, Arhim. Sofian Boghiu, Pr. prof. dr. Ene Branişte, Pr. 
prof. dr. Nicolae D. Necula etc. Părintele Beldiman este protoiereu al 
Protoieriei Bolintin, Episcopia Giurgiului (din anul 2011), director al 
Centrului Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu”, Episcopia Giurgiului şi 
director al Departamentului de Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. 
 Revenind la lucrarea pe care o recenzăm, Omiletica se parcurge în 
cadrul Secţiei de Teologie Pastorală a Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, 
studii de licenţă, în ambele semestre ale anului IV. Numărul prelegerilor 
gândite de tripleta de autori ai acestui curs este raportat la 14 săptămâni 
didactice (28 de ore) pentru semestrul I, respectiv 12 săptămâni didactice 
(24 de ore) pentru semestrul al II-lea. Structura manualului este una clasică, 
respectând cele două mari secţiuni ale disciplinei: Omiletica Generală 
(teoretică) şi Omiletica Specială (practică). Prima parte conţine 7 capitole 
(pp. 17-378), iar cea de a doua, 5 capitole (pp. 379-613). „Secţiunea 
generală [...] evidenţiază temeiurile biblice, patristice şi canonice ale 
propovăduirii” (p. 6), întreprinzând totodată şi un concis istoric în predica 
românească şi a celorlalte Biserici Ortodoxe surori. Nu sunt omise nici 
izvoarele predicii, trăsăturile personalităţii predicatorului sau necesitatea 
adaptării conţinutului omiletic în funcţie de nivelul şi tipologia 
ascultătorilor. Secţiunea specială clasifică genurile predicii, expune strategii 
de redactare şi prezentare, abordează problema stilisticii omiletice şi se 
încheie cu o Anexă în care prin 20 de predici-model sunt ilustrate cele patru 
genuri omiletice uzuale: omilia, predica tematică, panegiricul şi pareneza (p. 7). 
 Dintre cele 11 capitole ale cărţii, al II-lea şi al III-lea sunt elaborate 
de către Părintele Adrian Ivan, al VI-lea e realizat de către Părintele Nicuşor 
Beldiman, pentru ca paternitatea asupra celorlalte unităţi structurale (cap. I, 
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IV, V, VII, VIII, IX, X, XI) să-i revină Părintelui Gordon. 
 În Cuvântul înainte, coordonatorul lucrării ţine să sublinieze că 
stâlpii pe care se sprijină toate realizările contemporane ale omileticii 
româneşti sunt acei părinţi profesori emblematici care au activat îndeosebi 
în a doua jumătate a secolului trecut la catedra Facultăţilor de Teologie 
Ortodoxă din Bucureşti (Mihail Bulacu, Grigore Cristescu, Nicolae Balcă) şi 
din Sibiu (Dumitru Belu, Dumitru Călugăr şi Sebastan Şebu) (p. 7). 
 Volumul se bucură şi de o bibliografie generoasă, adusă la zi, 
cuprinzând titluri în limba română, greacă, franceză, engleză, germană, rusă, 
bulgară şi sârbă. La finele capitolului I ne stă la îndemână o listă 
bibliografică generală, cu lucrări esenţiale (pp. 30-34), urmând ca la finalul 
(sau pe parcursul) fiecăruia dintre capitolele ce urmează cititorul să poată 
consulta îndrumări bibliografice speciale (cap. II: pp. 66-68; cap. III: pp. 88-89; 
cap. IV: p. 102, 116-117, 147-148, 171; cap. V: pp.195-196; cap. VI: pp. 
214-215; cap. VII: pp. 376-378; cap. VIII: pp. 411-412; cap. IX: pp. 453-454; 
cap. X: pp. 494-495; cap. XI: pp. 526-527). 
 Capitolul I (Curs introductiv) fixează de la debut principiul 
hristologic al predicării: „Nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Hristos” 
(II Cor. 4, 5). Mandatul binevestirii împărăţiei lui Dumnezeu reprezintă o 
datorie liber consimţită de către fiecare slujitor al altarului încă din 
momentul hirotonirii sale (cf. Lc. 4, 43; I Cor. 9, 16). Astfel, potrivit 
Sfântului Ioan Gură de Aur1, preotul îşi aduce contribuţia la progresul 
duhovnicesc al păstoriţilor săi prin aceste două mijloace: pilda propriei vieţi 
şi învăţătura cu cuvântul sau predica. În continuare se prezintă etimologia 
termenului (omilie, omiletică) şi se întreprinde un scurt istoric al disciplinei. 
Cât priveşte raportul cu alte ramuri ale teologiei, Părintele Gordon 
subliniază pe de o parte complementaritatea dintre Omiletică şi Catehetică, 
iar pe de alta capacitatea Omileticii de a opera asemeni unui vad sau estuar 
faţă de toate celelalte discipline teologice, de vreme ce „spre Amvon se 
canalizează cunoştinţele biblice, doctrina, morala, istoria, cultul, normele 
canonice etc.” (p. 27) 
 Capitolul II (Temeiuri ale propovăduirii în Biserica Ortodoxă) 
fondează activitatea omiletică pe continuitatea descoperirii Cuvântului lui 
Dumnezeu de la începutul creaţiei, de-a lungul istoriei neamului omenesc, 
punctul culminant al revelaţiei divine fiind marcat de Întruparea Logosului 
şi întemeierea Bisericii (p. 41). Temeiurile biblice veterotestamentare 
vizează misiunea profeţilor Vechiului Legământ de a mijloci între 

                         
1 Despre Preoţie, IV, 3, în vol. Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie din Nazianz, Sf. Efrem 
Sirul, Despre Preoţie, trad. Pr. D. Fecioru, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007, p. 138.  
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Dumnezeu şi omenirea înstrăinată de El. Între temeiurile novotestamentare 
ale propovăduirii Evangheliei primează pe de o parte descoperirea lui 
Dumnezeu prin Fiul Său, Cuvântul întrupat (In. 1, 14), iar pe de alta 
realitatea succesiunii apostolice, în virtutea căreia ierarhia sacramentală a 
Bisericii transmite, din generaţie în generaţie, cele ce primii 12 discipoli ai 
Mântuitorului au văzut şi au crezut (I In. 1,1). Predica şi jertfa euharistică 
reprezintă două dintre elementele constitutive ale preoţiei. Lăsăm cititorilor 
plăcerea de a surprinde mai departe temeiurile patristice şi canonice ale 
propovăduirii, în expunerea Părintelui Ivan. 
 Capitolul III (Izvoarele predicii) are o desfăşurare firească. În cadrul 
revelaţiei naturale, creaţia stă înaintea noastră ca o carte deschisă şi vie, „o 
paradigmă a vorbirii dincolo de cuvinte” (p.71), din armonia şi perfecţiunea 
căreia omul deduce uşor infinitatea iubirii lui Dumnezeu şi purtarea Sa de 
grijă faţă de lumea pe care Însuşi a zidit-o. O altă sursă inepuizabilă, dar şi 
obligatorie, pentru orice omilet o constituie Sfânta Scriptură, a cărei 
cercetare şi tâlcuire a fost şi rămâne „universul specific al predicii în 
Biserică”2. Expresie extinsă a întregii experienţe eclesiale, Sfânta Tradiţie 
reprezintă pentru predicatorul ortodox izvorul cu cea mai mare amplitudine, 
însumând elemente precum: hotărârile dogmatice şi canonice ale sinoadelor 
ecumenice şi locale, scrierile Sfinţilor Părinţi, cărţile de slujbă, operele 
aghiografice, icoanele, inscripţiile funerare, arhitectura bisericească etc. 
 Capitolul IV (Elemente semnificative din istoria predicii) subîntinde 
cronologic cinci etape ale practicii omiletice începând de la profeţii 
Vechiului Legământ şi până la practica Amvonului contemporan. 
Propovăduirea creştină s-a clădit pe strădaniile omiletice ale proorocilor şi 
ale preoţiei Legii Vechi. Însăşi omilia, ca termen şi ca gen predicatorial, a 
fost preluată din cultul Templului iudaic (p. 92). Temele centrale în predica 
profeţilor veterotestamentari erau: monoteismul (concretizat inclusiv printr-o 
luptă fermă împotriva idolatriei) şi mesianismul (împărăţie a păcii şi timp 
binecuvântat de Dumnezeu ce va consfinţi stabilirea unei ordini sociale 
superioare) (pp. 96-97). 
 Predica Mântuitorului Iisus Hristos desăvârşeşte prescripţiile Legii 
Vechi prin extinderea poruncii iubirii la scară planetară (de la conaţionali la 
toate neamurile şi de la apropiaţi la vrăjmaşi). Măsura iubirii creştine o 
reprezintă jertfa de sine, iar elementul de comparat sau modelul suprem îl 
constituie Însăşi Persoana divino-umană a lui Mesia (pp. 104-105). 
 Kerygma apostolică, următoarea etapă în istoria predicii, 
conceptualizează performanţa uluitoare a celor doisprezece Apostoli şi a 
colaboratorilor acestora de a încreştina prin predica lor toate spaţiile 

                         
2 Ioannis Fountulis, Ομιλητική, Tesalonic, 1998, p. 99. 
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geografice cunoscute a fi populate în primul veac al erei noastre şi accesibile 
cu mijloacele de locomoţie specifice. 
 Cuvântările kerygmatico-misionare au ajutat creştinismul ca în mai 
puţin de trei secole să devină confesiune „licită” şi chiar religie oficială a 
Imperiului. Odată cu dărâmarea capiştilor idoleşti şi îngroparea 
păgânismului politeist rudimentar, Tradiţia patristică3 şi post-patristică a 
Bisericii a avut de purtat, mai ales prin predică, o luptă sensibil mai 
complexă împotriva abaterilor de la ortodoxie, concomitent cu cristalizarea 
terminologiei dogmatice şi a fondului doctrinar al credinţei. 
 Alături de capitolele II şi III, un alt element de noutate faţă de prima 
ediţie (Introducere în Omiletică) îl reprezintă incursiunea în omiletica 
ortodoxă, romano-catolică sau protestantă contemporană. În cadrul acestui 
binevenit demers trebuie felicitat în mod deosebit coordonatorul volumului 
pentru crearea şi cultivarea unor bune relaţii cu preoţi şi profesori omonimi 
din Bisericile Ortodoxe surori (Bulgară, Rusă, Sârbă şi Greacă), din 
Facultăţile de Teologie Romano-Catolică de la Iaşi sau Bucureşti, precum şi 
din Institutul Protestant de la Cluj-Napoca (predare în limba maghiară) sau 
Departamentul de Teologie Protestantă de la Sibiu (predare în limba 
germană). Totodată, Părintele Gordon propune inclusiv câteva repere 
bibliografice ale omileticii catolice sau protestante de limbă franceză, 
engleză, germană, italiană şi spaniolă, în virtutea facilitării unor schimburi 
de experienţă de pe urma cărora preoţii români interesaţi să-şi poată 
îmbunătăţi nivelul de cunoştinţe teoretice şi practice. 
 Capitolul V (Raportul dintre predica creştină şi retorica greco-romană...) 
sintetizează, în linii mari, un studiu destul de amplu al Părintelui Constantin 
Duţu, Întâlnirea predicii creştine cu retorica greco-romană (în „Studii 
Teologice”, Anul XLIII (1991), nr. 2, pp. 102-162). Părintele Gordon 
observă că valorificarea creştină a retoricii antice se întemeiază în mod 
incontestabil pe amprenta culturală providenţială pe care perioadele 
petrecute în Şcolile Retorice ale vremii şi-au lăsat-o asupra formării 
intelectuale a majorităţii Sfinţilor Părinţi din veacul de aur al Bisericii (pp. 
174-175). O altă subliniere importantă a autorului ne atrage atenţia că 
evidenţierea relaţiei dintre retorică şi oratoria bisericească nu lipseşte decât 
arareori din cuprinsul tratatelor de omiletică greceşti (p. 174, nota 
bibliografică 198). Dincolo de neîndoielnica afinitate după formă dintre 
elocinţa profană şi arta predicării, conţinutul omiletic (obiectul predicii), ca 
                         
3 Şcolăreşte, epoca în care au activat Sfinţii Părinţi se încadrează temporal de la Părinţii 
Apostolici până în vremea Sfântului Ioan Damaschin †749. Apreciem însă viziunea realistă 
şi întregitoare a Părintelui Gordon cu privire la extinderea patristicii din secolul I şi până în 
prezent (pp. 118-119). 
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act liturgic, îl constituie Revelaţia dumnezeiască, iar scopul predicii 
transcende slujirea unor diverse interese efemere, vizând în mod prioritar 
mântuirea sufletelor credincioşilor (p. 179). 
 Capitolul VI (Predica în Biserica Ortodoxă Română) face parte 
dintr-un proiect mai amplu, al redactării unei istorii a predicii la români, din 
al cărui colegiu de redacţie face parte şi Părintele Beldiman. De-a lungul 
celor 4 prelegeri (8 ore de curs) stabilite pentru acest manual, autorul clasifică 
activitatea predicatorială desfăşurată pe teritoriul ţării noastre în două mari 
perioade: de la începuturi (formarea poporului român) până la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, respectiv de la începutul secolului al XX-lea până în 
prezent. Această din urmă etapă este împărţită şi ea în trei unităţi temporale: 
1900-1947 (până la instaurarea comunismului, aproape cinci decenii şi 14 
personalităţi), 1948-1989 (până la revoluţia sau lovitura de stat din decembrie 
’89, alte cinci decenii şi 10 personalităţi), 1990-2014 (15 personalităţi). 
 Unul dintre principiile de căpetenie ale oricărui istoric de bună 
credinţă rămâne acela că predica românească şi activitatea bisericească de pe 
teritoriul ţării noastre în general a avut un rol crucial atât pentru apărarea 
ortodoxiei, cât şi pentru formarea, prezervarea şi dezvoltarea limbii, a culturii 
şi a identităţii naţionale (p. 218). În Ardeal se pare că vremurile tulburi şi 
competiţia cu denominaţiunile protestante au stimulat involuntar cultivarea 
ceva mai intensă a artei predicării, pe când în zona Moldovei, de pildă, 
introducerea citirii regulate a Cazaniei (începând de pe la mijlocul secolului al 
XVII-lea) s-ar putea spune că a cam inhibat creativitatea omiletică şi 
rigurozitatea pregătirii temeinice a predicilor. Prigoana impusă de către 
reprezentanţii regimului totalitar împotriva slujitorilor Bisericii a avut de 
asemeni un aport nefast asupra practicii şi performanţelor Amvonului 
ortodox, pe fondul urmăririi, intimidării, întemniţării şi chiar exterminării 
multor propovăduitori de vocaţie răsăriţi din sânul neamului românesc. 
  Capitolul VII (Predica, predicatorul şi ascultătorii predicii) 
întreprinde o radiografie a actului omiletic de-a lungul axei sale: cine? 
(predicatorul) → ce? (predica) → cui? (ascultătorii). Acordând poziţia 
centrală Cuvântului lui Dumnezeu, autorul tratează mai întâi despre predică 
şi funcţiunile ei: didactică (cu aplicabilitate practică), scripturistică, 
harismatică şi liturgică (pp. 341-342). Nefiind un simplu instrument de 
transmitere a unor învăţături, omilia are certe implicaţii sacramentale şi 
soteriologice (p. 344). Cel de al doilea factor al trilogiei, predicatorul, are 
misiunea de a-şi cultiva la modul superlativ toate acele însuşiri native care 
din punctul de vedere al propovăduirii evanghelice îl pot aduce la statutul 
unei personalităţi, al unui păstor cu autoritate. Calităţile moral-duhovniceşti 
ale omiletului sunt: sfinţenia vieţii, smerenia, discreţia, discernământul, 
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bunul simţ, inteligenţa emoţională4 şi empatia (p. 354), iar în afară de 
acestea, cu un caracter specific mediului teologic, nu vor lipsi din conduita 
predicatorului: „imitatio Christi”, cercetarea Sfintei Scripturi, a vieţii şi a 
scrierilor Sfinţilor Părinţi (pp. 351-352). Referitor la ascultătorii predicii, 
gradul lor de receptivitate depinde atât de calitatea lor umană, cât şi de 
capacitatea omiletului de a-şi adapta conţinutul de idei, stilul şi limbajul la 
nivelul auditoriului şi la contextul vremii sale. 
 Capitolul VIII (Genurile predicii. Privire de ansamblu) constituie 
episodul de debut al Omileticii Speciale, partea a doua a manualului. Dacă 
la începutul secolului al XX-lea o teză de licenţă5 susţinută sub îndrumarea 
reputatului liturgist Badea Cireşanu distingea trei genuri de cuvântări 
bisericeşti (predica propriu-zisă, omilia, pareneza), la începutul noului 
mileniu lector dr. Ioan Toader6, fostul titular al Catedrei de Omiletică a 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, s-a oprit doar la două 
mari familii: omilia (exegetică) şi predica tematică (cu subgenurile 
aferente). Categorisiri mult mai ramificate întâlneam pe la mijlocul secolului 
trecut la Pr. prof. dr. Dumitru Belu7 (după formă, după conţinut, după scop) 
şi la Pr. prof. dr. Nicolae Petrescu8 (omilia, predica propriu-zisă, parenezele, 
conferinţele religioase, alte cuvântări bisericeşti ocazionale). Clasificarea 
îmbrăţişată de Părintele Gordon este una de tipul căii împărăteşti, al căii de 
mijloc, cu patru mari categorii de predici: omilia, predica propriu-zisă 
(tematică sau sintetică), panegiricul  şi pareneza (unde se încadrează şi 
necrologul) (p. 384). Autorul nu scapă din vedere nici pastoralele 
chiriarhale, ca gen omiletic special, cărora le găseşte temeiuri biblice şi 
canonice, un scurt istoric, aplecându-se apoi asupra unor strategii de 
conţinut şi prezentare (pp. 401-405). La final, cititorul are posibilitatea unei 
comparaţii cu practica din celelalte biserici creştine în ce priveşte genurile 
de predică îndătinate în cadrul serviciului lor divin public (pp.406-411). 
 Capitolul IX (Elaborarea predicii, între teorie şi practică) se clădeşte pe 
constatarea că redactarea şi susţinerea unei predici reuşite reclamă o dublă 
                         
4 Pornind de la descoperirile remarcabile ale unor cercetători de la Institutul de Cardiologie 
din California, în lucrarea lui Daniel Goleman, Inteligenţa Emoţională (trad. I. Nistor, Ed. 
Curtea Veche, Bucureşti, 2001), mult râvnitului coeficient de inteligenţă (IQ - Emotional 
Quotient) i s-a aflat un partener de excepţie, coeficientul de simţire sau emoţie (EQ - Emotional 
Quotient). Inteligenţa minţii este pusă astfel în relaţie cu creierul raţional (cerebral), pe când 
inteligenţa emoţională e opera creierului emoţional, localizat la nivelul inimii (pp. 358-359). 
Iată sinteza câtorva pagini care au meritul de a lărgi orizontul omileticii către 
interdisciplinaritate. 
5 Iancu Nicolae, Cuvântarea bisericească şi felurile ei, teză de licenţă, Bucureşti, 1902. 
6 Metode noi în practica omiletică, Ed. Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1997. 
7 Curs de Omiletică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012. 
8 Omiletica. Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978. 
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pregătire din partea preotului predicator. Pregătirea generală (permanentă, 
îndepărtată) se referă la întreg efortul intelectual, educaţional şi religios-moral 
depus de omilet încă din momentul începerii studiilor teologice – sau poate 
chiar de la parcurgerea primei file a Abecedarului – şi până în prezent, prin: 
lectură, scris, audiţie, memorare, rugăciune, meditaţie etc. (p. 415) Pregătirea 
specială (apropiată) însumează totalitatea eforturilor concertate de către 
predicator în vederea prezentării unei anumite cuvântări bisericeşti, timpul 
alocat variind de la caz la caz (p. 421). Ca „modus operandi”, un itinerariu de 
paşi concreţi ar arăta astfel: rugăciunea la începutul lucrului, meditaţia, schiţa 
personală preliminară şi genialul algoritm moştenit de la Quintilian (inventio, 
dispositio, elocutio, memoria, actio). În continuarea expunerii sunt tratate 
momentele logico-psihologice ale predicii. 
 Capitolul X (Stilul predicii) marchează o contribuţie în plus a Părintelui 
Gordon faţă de ediţia din 2001, mai cu seamă în lumina coordonării de către 
preacucernicia sa a unei incitante teze de doctorat susţinute în anul 2011 de 
către Pr. Mihai Gojgar, cu titlul Stilul literar religios. În paginile din manual se 
clarifică noţiunea generală de stil, după care se realizează o abordare sub trei 
aspecte: stilul gramatical (literal), stilul literar şi stilul bisericesc (pp. 460-463). 
În continuare, autorul defineşte şi exemplifică trei categorii de figuri stilistice: 9 
tropi (figuri de cuvinte), 17 figuri retorice şi 8 figuri specifice literaturii 
religioase. O subliniere utilă este aceea că nu se urmăreşte pura teoretizare şi 
memorarea şcolărească a figurilor stilistice, ci dezvoltarea capacităţii actualilor 
şi viitorilor predicatori de a face uz de tehnicile oratorice respective în vederea 
unei comunicări mai eficiente (persuasive) a mesajului evanghelic. Este de 
asemenea amintit, deşi poate prea sumar, principiul revoluţionar şi de puţini 
cunoscut al rolului hotărâtor pe care figurile stilistice îl joacă în planul 
argumentării. În Occident, reprezentanţi de seamă ai neoretoricii (retorica 
rediviva)9 atrăgeau atenţia încă din secolul trecut asupra forţei neobişnuite a 
limbajului figurat (metaforic) de a smulge adeziunea interlocutorilor fie prin 
convingere (în spiritul adevărului), fie prin sugestionare (manipulare).  
 Capitolul XI (Rostirea şi receptarea predicii) se adaugă întregului 
material anterior precum cireaşa de pe tort. Conţinutul acestor 38 de pagini e 
sarea şi piperul bucătăriei omiletice de care vorbea coordonatorul volumului la 
un anumit moment. Capeţi încredere în forţele proprii citind despre 
imperiozitatea oralităţii sau a rostirii libere (pp. 496-497). Te foloseşti apoi şi de 
precizările privind tehnica memorării discursurilor (pp. 498-502). Apoi unde ar 
                         
9 Recomandăm pe această cale: Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de 
l’argumentation. La nouvelle rhétorique, préface de Michel Meyer, 6e édition, Ėditions de 
l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2008 (sau în traducere engleză: The New Rhetoric: A 
Treatise on Argumentation, translated by John Wilkinson and Purcell Weaver, University 
of Notre Dame Press, 1991). 
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putea un pasionat al artei predicării să caute o mai mare delectare, dacă nu în 
dezvăluirile despre aportul meta(para)limbajului în actul omiletic? Voce, 
gestică, mimică, ţinută ş.a.m.d. toate la un loc determină 93% din reacţia 
auditoriului vizavi de mesajul ce i-a fost transmis10. După invitaţia la 
profesionalism prin practica feedback-ului (pp. 515-516), teoria omiletică exultă 
ca o peroraţie de final prin abordarea fenomenului rezistenţei la persuasiune, 
coroborat, desigur, cu tehnici de blocare sau evitare a instinctului împotrivirii 
(respingerii): recursul la complimente (Fapte 17, 22), crearea de imagini prin 
cuvinte, utilizarea termenilor harismatici, recurgerea la o autoritate în domeniu şi 
deschiderea predicatorului prin apelul la mărturii personale (pp. 516-524). 
Vorbirea persuasivă11, aplicată, constituie şi pentru recenzorul manualului un 
ideal omiletic „sine qua non” în activitatea pastorală a fiecărui preot ortodox. 
Ceva ca satisfacţia unui vârf de atac îndată ce mingea expediată trece de linia 
porţii sau ca senzaţie de prospeţime şi vigoare a iubitorului de natură 
amplificată cu fiecare hrib ce se adaugă în coşul agăţat de braţ. 

Dincolo de orice metaforă, Omiletica e cel mai complex manual cu 
autori români publicat până acum la această disciplină. Remarcăm în chip 
deosebit modul exemplar în care Părintele Prof. Dr. V. Gordon a ştiut să 
fructifice experienţa didactică şi roadele ostenelilor cărturăreşti ale tuturor 
înaintaşilor săi vorbitori de limbă română care au întocmit/tradus vreodată 
tratate, compendii sau manuale de profil (Teoctist Scriban, Vasile 
Mitrofanovici, George Aramă, David Voniga, Dimitrie Gusti, Dumitru Belu, 
Nicolae Balcă, Nicolae Petrescu), lucrări tematice, studii sau articole 
(Grigorie Cristescu, Mihail Bulacu, Constantin Galeriu, Sebastian Şebu 
ş.a.). Se resimte, de asemenea, avantajul implicării tripletei de autori ai 
volumului de faţă în învăţământul universitar şi postuniversitar. Mai mult 
decât atât, calitatea coordonatorului acestui manual de îndrumător ştiinţific 
al tezelor de doctorat la Omiletică şi Catehetică vreme de un deceniu, oferă 
cititorilor garanţia actualităţii, a rigorii şi a autorităţii în domeniu. 

 
(Drd. MIRCEA LAUREAN)12 

                         
10 38% ne convinge tot ceea ce ţine de glasul şi mişcările oratorului, iar 55% ne 
impresionează expresia sa facială, mimica. Aşadar, textul propriu-zis al predicii, cuvintele, 
rămân cu o pondere de 7% din succesul comunicării. A se consulta în acest sens: Albert 
Mehrabian, Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes, 2nd ed., 
Wadsworth, Belmont, 1981; James Borg, Body Language: 7 Easy Lessons to Master the 
Silent Language, Financial Times Press, New York, 2010. 
11 Câteva contribuţii recente privind raportul omileticii cu teoriile argumentării, 
persuasiunea şi ştiinţele comunicării, la: Marius-Daniel Ciobotă, Discursul omiletic din 
perspectiva ştiinţelor comunicării, Editura Universitară, Bucureşti, 2012; Diac. Laurean 
Mircea, Arta Predicării: Exigenţe pentru mileniul al III-lea, Doxologia, Iaşi, 2015. 
12 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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