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PASTORALE 
 

Pastorală la Naşterea Domnului nostru 
Iisus Hristos  

 
 

† DR. IRINEU 
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU 
ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ŞI 

MITROPOLITUL OLTENIEI, 
 

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, 
PREACUCERNICULUI CLER 

ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI 
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

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

 
„Hristos Se naşte, slăviţi-L, 

Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, 
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!” 

 
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Dreptmăritori creştini, 
Crăciunul este, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel, „arătarea bunătăţii şi 
iubirii de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu”.1 Dumnezeu iese din 
taina Sa, vine în lume şi Îşi arată cu putere prezenţa Sa printre oameni. El 
este Împăratul Care a păşit în ţinutul nostru sărăcăcios, „în latura şi umbra 
morţii”, cum ne spune profetul, dovedindu-ne că n-a părăsit niciodată 
lumea, nu S-a retras din ea şi nu ne-a lăsat singuri. Chiar dacă nu-L putem 
vedea, din cauza păcatelor noastre, sau atinge, El este aici şi vine în multe 
feluri către noi şi întru noi. Dacă Paştile reprezintă centrul anului bisericesc, 
Naşterea Domnului este cea mai umană sărbătoare a credinţei noastre 
ortodoxe, pentru că ne face să simţim cel mai profund umanitatea Fiului lui 
Dumnezeu. Nicăieri altundeva nu se simte, precum în peştera din Betleem, 
ceea ce înseamnă că Dumnezeu a vrut să fie cu noi, un Dumnezeu Căruia 
să-I spunem Tu, pentru că Îl întâlnim ca Prunc în ieslea cea sfântă. Tocmai 
pentru aceasta Crăciunul este o sărbătoare a familiei, a iubirii dintre oameni 

                         
1 Tit 3, 4. 
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şi a armoniei în viaţa de zi cu zi. Este o sărbătoare care cheamă la meditaţie 
şi reculegere, la reflecţie şi gând curat faţă de toată creaţia lui Dumnezeu. 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, mai înainte de a descrie 
Naşterea Domnului, a prezentat Cartea neamului Mântuitorului Hristos,2 
unde Îl arată pe Domnul ca om, cuprins într-o istorie omenească, cu 
urcuşurile şi coborâşurile ei. Legătura cu Avraam ne aduce aminte de 
făgăduinţa şi promisiunea lui Dumnezeu împlinite cu neamul omenesc. Din 
această Genealogie aflăm că  Mesia este adevăratul Rege spre Care se 
îndreaptă toată istoria lumii. De asemenea, această descriere prezintă între 
alte personalităţi şi patru femei, a cincea fiind însăşi Preasfânta Fecioară 
Maria. În afară de Maica Domnului, aceste femei nu erau evreice şi totuşi au 
intrat în lista personalităţilor Israelului celui nou, fiind considerate 
adevăratele străbune ale Fiului lui Dumnezeu înomenit. Sfântul Evanghelist 
a considerat în felul acesta că femeile amintite, în ciuda tuturor contrastelor, 
au o legătură interioară cu Maica Domnului, Fecioara Maria, către care se 
îndreaptă toată genealogia. Apoi, dacă celelalte persoane sunt legate, din 
această genealogie, prin cuvântul a zămislit, la sfârşit nu mai este vorba de 
zămislire, ci se spune că: „Iacob l-a zămislit pe Iosif, logodnicul Mariei, din 
care S-a născut Iisus Hristos”. Această precizare vrea să stabilească faptul că 
Iosif nu L-a zămislit pe Mântuitorul, ci el era doar logodnicul Preacuratei 
Fecioare. Deci, Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Fecioarei 
Maria, carne din carnea ei şi rod al pântecelui ei. Ea L-a purtat nouă luni în 
pântecele ei şi L-a alăptat din sânii ei, iar laptele ei a devenit carnea şi 
sângele lui Dumnezeu. Astfel, Preacurata a simţit şi a trăit permanent cu 
convingerea că Fiul ei este Mântuitorul Hristos şi că El este Dumnezeul ei. 
Ea L-a privit şi L-a sărutat cu dragostea de mamă şi s-a gândit permanent în 
rugăciunea ei că „Acest Dumnezeu este Fiul meu”, că acest trup 
dumnezeiesc este trup din carnea mea, că El e făcut din mine, are ochii mei 
şi forma gurii Lui e forma gurii mele. Cu adevărat, El îmi seamănă, deşi e 
Dumnezeul meu.  

Desigur, nicio mamă din lume n-a avut pe Dumnezeu în acest fel, un 
Dumnezeu prunc, Care poate fi luat în braţe şi acoperit cu sărutări, un 
Dumnezeu cald Care zâmbeşte şi respiră ca noi, un Dumnezeu Care poate fi 
atins şi Care trăieşte ca noi, în afară de păcat. Sfântul Chiril al Alexandriei, 
vorbind despre realitatea Naşterii Domnului, spunea că Fiul lui Dumnezeu, 
având în firea Sa puterea peste toate,3 a luat de la Preacurata Fecioară Maria 
trup şi, odată cu el, a primit şi pătimirile noastre, rămânând totuşi 

                         
2 Matei 1, 1-17. 
3 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, traducere, 
introducere şi note de Pr. prof. D. Stăniloae, PSB 41, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 146. 
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nepătimitor. Dacă nu S-ar fi făcut om şi dacă n-ar fi luat chip de rob, cum 
spune Sfântul Apostol Pavel, ar fi drept să ne tulburăm când s-ar spune 
despre El ceva potrivit robului, căci s-ar aştepta ca toate să le facă după 
raţiunea cuvenită lui Dumnezeu. Dar dacă, după cuvântul Sfântului 
Evanghelist Ioan: „Cuvântul trup S-a făcut”, Îl vedem purtând trup 
asemenea nouă şi primim cu siguranţă cuvântul propovăduit ca potrivit 
omului. Se înţelege de aici că noi nu L-am fi putut cunoaşte altfel în mod 
clar, ca Dumnezeu şi om, dacă nu S-ar fi născut din Născătoarea de 
Dumnezeu în ieslea din Betleem. Aşadar, subliniază Sfântul Chiril: „Cum 
am şti că Dumnezeu-Cuvântul S-a făcut om dacă n-ar fi spus şi cuvinte 
omeneşti, cu grai omenesc? Cum am şti că S-a făcut om dacă Cel 
nepătimitor n-ar fi pătimit ca un om şi dacă Cel înalt n-ar fi grăit în chipul 
smerit al omului?” Deci, Fiul Celui Preaînalt Şi-a făcut proprii cele 
omeneşti, fiind asemenea nouă în afară de păcat. 
 
Iubiţi credincioşi şi credincioase, 
Toată  istoria despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lume a intrat din 
timpurile apostolice în Tradiţia Bisericii şi s-a păstrat până astăzi intactă. 
Potrivit acestor datini sfinte, noi aşteptăm Crăciunul cu multă bucurie, de la 
mic şi până la mare. Auzim colindele, le primim cu bucurie, postim şi ne 
rugăm, pregătindu-ne să întâmpinăm pe Domnul sfânt cu inimile curate şi cu 
sufletele luminate. Fiindcă am amintit de Tradiţia acestei sfinte sărbători a 
Naşterii Domnului, v-aş propune să facem o analiză asupra vieţii noastre 
personale şi asupra viitorului nostru. 

Cum ştim, orice lucru se începe cu un plan sau cu un proiect, în care 
trebuie să iei în seamă ce doreşti să construieşti. Uneori acest plan se 
realizează la nivelul imaginaţiei şi apoi urmează conceptul. Negreşit, la 
alcătuirea viitorului nostru presupunem în primul rând realizarea acestei 
imagini şi a acestui proiect. Din nefericire, după cum constatăm, una din 
problemele vieţii noastre este lipsa unei astfel de imagini a viitorului. 
Oamenii îşi exprimă cu uşurinţă nemulţumirea faţă de ziua de azi, dar le este 
greu să gândească unde ar dori să ajungă, pornind de la starea actuală de 
lucruri. 

Desigur, mulţi au obiective şi probleme concrete legate de nivelul de 
trai, în genere să dezvolte un trai mai bun. Însă astăzi problema cea mai 
arzătoare nu este despre bunăstarea noastră exterioară, ci despre felul cum 
trebuie să ne construim sufletele şi viitorul nostru. O cugetare înţeleaptă ne 
spune că a înţelege încotro trebuie să mergem, trebuie să aibă în vedere 
cunoaşterea de unde am venit. Doar aşa calea noastră şi a neamului nostru ar 
dobândi o şansă de a fi un dreptar, nu o linie curbă întortocheată. Cu 
siguranţă, un viitor al nostru nu poate fi creat decât numai pe un fundament 
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evanghelic stabil în care istoria nu poate fi doar ştiinţa despre trecut. În acest 
context, Ortodoxia este ceva mult mai important, deoarece fără cunoaşterea 
originilor noastre creştine, fără conştientizarea faptului care este 
fundamentul istoric al existenţei noastre, nu este posibil a continua procesul 
de reînnoire a vieţii noastre spirituale. 

Toate acestea formează, fără îndoială, temelia tradiţiei noastre 
ortodoxe şi culturale româneşti. Este adevărat că la auzul cuvântului 
„tradiţie” unii oameni îşi exprimă nedumerirea şi chiar scepticismul, 
considerând că  „tradiţie”, „tradiţionalist”, „tradiţional” au legătură cu ceva 
demult trecut, inutil, care încurcă. De fapt, trebuie să subliniem faptul că 
tradiţia nu este amintirea despre trecut, nu ne aducem aminte de Crăciun 
pentru că auzim colindele şi că avem parte de bucate pregătite de această 
sărbătoare. Fireşte, Tradiţia este altceva, este modalitatea transmiterii 
valorilor strămoşeşti din generaţie în generaţie. De pildă, chiar în şcoală 
elevul şi studentul folosesc manualul, scris nu de o persoană de vârsta lor, ci 
de cineva care poate nu mai este în viaţă. Astfel, şcolarul creşte şi învaţă din 
cunoştinţele şi experienţele cuiva care uneori nu mai este în viaţă. Întrebarea 
este firească: cum ne-au fost transmise aceste cunoştinţe, experienţe, 
gânduri şi idei dacă nu prin tradiţie? Prin urmare, Tradiţia noastră ortodoxă 
este modalitatea păstrării şi transmiterii valorilor din generaţie în generaţie, 
fără ca aceasta să însemne că tradiţia este chemată să păstreze tot ce aparţine 
trecutului. Se înţelege de la sine că numai valoarea adevărată se transmite 
prin tradiţie, drept pentru care noi o numim Sfântă Tradiţie. Din nefericire, 
încercarea unora de a distruge totul până la temelii, inclusiv tradiţia, iar apoi 
pe aceste dărâmături de a construi o lume nouă, nu duce la nimic bun, ci ne 
aduce multă pagubă sufletească nouă şi patriei noastre până la limita 
catastrofei duhovniceşti şi naţionale. De aceea este atât de important ca 
astăzi noi să ne îndreptăm privirea către Sfânta Ortodoxie şi Ţara noastră 
ortodoxă. Prin urmare, dacă fundamentul civilizaţiei noastre se întemeiază 
pe Sfânta Evanghelie a Mântuitorului Hristos, rezultă că sinteza creativă a 
acestei realităţi are la bază Sfânta Tradiţie creştină a Sfinţilor Părinţi, care 
îmbinau cunoştinţele filozofice cu viziunea teologică, bazată pe revelaţia 
divină. În această gândire, noi, ortodocşii, ne-am păstrat originalitatea care 
uneşte astăzi armonios moştenirea învăţăturii Domnului şi cultura 
europeană. De bună seamă, oricine ştie că imitarea sau copierea cedează 
întotdeauna originalului, deoarece lipseşte principiul original şi caracterul 
autentic.  

De aceea, a construi o civilizaţie pe baza imitării semnifică a 
determina dezvoltarea în aşa fel ca ea să rămână întotdeauna în urmă faţă de 
cei care au generat şi generează originalul. Deci, este important a înţelege că 
o cale cu adevărat europeană presupune nu imitarea modelului străin, ci 
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conştientizarea propriilor rădăcini europene şi revenirea la ele, ţinând cont 
de condiţiile concrete culturale şi istorice. 

Astăzi, Tradiţia noastră strămoşească este de multe ori încălcată, iar 
necredinţa încearcă deseori să îndepărteze pe om de la principiul moral, 
promovând permisivitatea nelimitată în deşertăciune şi păcat. Negarea 
dreptului la viaţă pentru pruncul în pântecele mamei, uciderea bătrânilor şi 
bolnavilor care, după opinia unora, „sunt datori să moară”, ca să nu 
folosească rezervele societăţii, încercările de a submina instituţia 
fundamentală a firii omeneşti – căsătoria – sunt câteva din provocările care 
arată o mutare profundă în conceperea lumii şi a omului, o mutare pe care 
Biserica o consideră distrugătoare şi periculoasă. Ceea ce ar trebui să se 
considere de la sine înţeles, cum e, de pildă, studierea religiei în şcoli şi 
multe altele, în special cu referire la manifestarea culturii religioase, intră cu 
greu în viaţa noastră şi de multe ori cu scrâşnetul dinţilor celor care îşi 
imaginează „statul laic” care exclude prezenţa religiei în procesele sociale. 
În faţa acestor provocări suntem chemaţi să ne conducem, în îndeplinirea 
datoriilor noastre bisericeşti şi civile, de conştiinţa creştină ortodoxă. 
Aceasta se referă atât la credincioşii de rând, cât şi la cei care ocupă funcţii 
responsabile în Ţara noastră. Este de reţinut că Biserica modelează sufletele 
oamenilor chemaţi la slujirea frăţească unii altora şi binelui comun. Ea 
susţine caracterul nepieritor al legii morale, doar pe baza ei putând fi făurită 
o viaţă personală evlavioasă şi o societate dreaptă. Ea mărturiseşte despre 
Împărăţia Duhului, fiind veşnică şi tinzând spre infinit. 
 
Iubiţi credincioşi şi credincioase, 
Acum, la această sărbătoare a Crăciunului, Dumnezeu ne cheamă la El, ne 
scoate dincolo de grijile noastre. Dacă luăm o zi obişnuită constatăm că 
avem puţin timp pentru Dumnezeu şi puţin timp pentru noi înşine. Suntem 
foarte prinşi cu treburile noastre de dimineaţa şi până seara şi ne ocolim 
chiar pe noi înşine, pentru că nu facem nimic pentru sufletul nostru.  

Profesia ne acaparează, societatea ne are, distracţia ne are, dar noi nu 
ne avem pe noi înşine. Treptat ne dăm seama că ne depărtăm de Dumnezeu 
şi interiorul nostru devine din ce în ce mai sărac şi mai gol de sentimente 
umane. Lucrurile ne mână de la spate şi noi suntem doar nişte funcţii în 
marele lor mecanism. Ce trebuie să facem, deci? Trebuie să-L ascultăm pe 
Mântuitorul Hristos şi să fim tăcuţi. Trebuie să ne concentrăm puţin asupra 
noastră şi să ne deschidem singurătatea, pentru a-I arăta lui Dumnezeu 
durerea noastră şi să ne acceptăm pe noi înşine. Dacă îngădui ca El să mă 
vindece de alergarea mea deşartă, voi fi mai bogat decât dacă aş fi câştigat 
lumea întreagă. Vizita Domnului în sufletele noastre este foarte importantă, 
este clipa prezenţei Lui în viaţa noastră. Evident că Domnul pe Care-L 
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cinstim de Crăciun nu este un prunc oarecare, ci Însuşi Mântuitorul Hristos. 
Noi ştim că în pântecele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a venit chiar 
Fiul lui Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului. El este Cuvântul 
Tatălui prin Care toate s-au făcut „şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a 
făcut”.4 De aceea propovăduim şi credem că Mântuitorul Iisus Hristos este 
Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. Iată de ce nu a putut să-L ucidă Irod, 
pentru că a fost permanent păzit de Dumnezeu.  

Aşadar, să păstrăm legătura cu Sfânta noastră Biserică şi să trăim în 
Lumina Tatălui Ceresc Care a venit să ne aducă în lume pacea şi bucuria 
veşnică. Să ne împărtăşim cu Sfintele Taine, cu Trupul şi Sângele 
Mântuitorului, ca să purtăm în sufletele noastre Lumina dumnezeirii. De 
asemenea, de sărbătoarea Naşterii Sale, să fim stăruitori în lucrarea pe care 
Mântuitorul Hristos ne-a încredinţat-o prin Taina Sfântului Botez. Astfel, 
pecetluiţi cu numele Său, să trăim încă de aici bucuria slavei lui Dumnezeu 
printr-o împărtăşire permanentă de ea, fără să ne săturăm vreodată. Cel care 
nu se împărtăşeşte din Dumnezeu este mort înainte de moarte, trăieşte într-o 
nefericire care n-are margini şi într-o deznădejde de nedescris. 

 
Sărbători fericite! 

La mulţi ani! 
 

Al vostru rugător şi permanent mijlocitor 
în Duhul Sfânt pentru voi către Domnul, 

† DR. IRINEU 
Arhiepiscopul Craiovei & Mitropolitul Olteniei 

                         
4 Ioan 1, 3. 
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Pastorală la Naşterea Domnului nostru 
Iisus Hristos 

 
 

† VARSANUFIE, 
CU DARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL 

RÂMNICULUI 
 
 

IUBITULUI NOSTRU CLER, CUVIOŞILOR VIEŢUITORI AI 
SFINTELOR MĂNĂSTIRI ŞI TUTUROR DREPTCREDINCIOŞILOR 

CREŞTINI DIN ACEASTĂ DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPARHIE: 
HAR, MILĂ, PACE ŞI ÎNTRU TOATE BUNĂVOIRE,  

IAR DE LA NOI ARHIEREŞTI ŞI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI! 
 
 

„Găteşte-te Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul! 
 Împodobeşte-te, Efrata, că Pomul vieţii a înflorit în peşteră din Fecioară!  

Pentru că pântecele Aceleia Rai Înţelegător s-a arătat,  
întru care este Dumnezeiescul Pom, din care mâncând vom fi vii şi nu vom muri ca Adam. 

Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel căzut mai înainte” 
 (Troparul Înainteprăznuirii Naşterii Domnului) 

 
 

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
Vestea care a adus multă bucurie în cer şi pe pământ, însă l-a tulburat pe 
Irod şi „tot Ierusalimul împreună cu el” (Matei II, 3) acum două mii de ani, 
aceea că astăzi S-a născut Mesia, Cel mult aşteptat, aduce şi în inimile 
noastre multă pace şi bucurie pentru că Dumnezeu se milostiveşte asupra 
noastră, iară şi iară, născându-Se şi în peştera inimilor noastre. Astăzi nu 
este vremea doar pentru a povăţui, ci şi pentru a mulţumi, nu doar pentru a 
învăţa, ci şi pentru a ne împreună bucura de Naşterea Fiului Său pe pământ 
şi noi, slavoslovind împreună cu îngerii: „Slavă întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca II, 14). 

Lucrarea pe care Domnul o săvârşeşte prin înomenirea Sa ne priveşte 
pe fiecare dintre noi în parte, pentru că El S-a făcut om „pentru noi oamenii 
şi pentru a noastră mântuire” (Simbolul de credinţă). Înomenirea 
Mântuitorului Hristos aduce o nouă stare pentru fiecare dintre noi, punând 
începutul unei vieţi noi: vieţuirea întru Împărăţia lui Dumnezeu ca prezenţă 
reală încă din această lume. Domnul a venit în această lume, dăruindu-ne 
puterea de a birui păcatul, de a birui orice păcat şi chiar moartea, însă pentru 
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aceasta trebuie să-L primim pe Hristos în inima noastră; trebuie ca Hristos 
să Se nască la modul autentic în inima noastră, iar evenimentul istoric al 
Naşterii Domnului să se transforme pentru noi într-un moment existenţial. 

Mântuitorul Hristos, „chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi 
născut decât toată făptura” (Coloseni I, 15), deschide prin naşterea Sa din 
Fecioara Maria posibilitatea ca omul cel zidit după chipul lui Dumnezeu să 
crească tot mai mult în asemănarea cu El, altfel spus deschide omului calea 
îndumnezeirii sale. 

Întreaga teologie patristică dezvoltă aceste coordonate biblice despre 
întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie, când vorbeşte despre trei naşteri 
ale Acestuia, astfel: 

Mai întâi, naşterea Fiului lui Dumnezeu din veci din Tatăl. 
Aceasta este naşterea Fiului fără de timp din Tatăl, precum spune Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la 
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1). Prin aceste cuvinte se 
arată că Fiul este mai înainte de orice timp, este veşnic, nu S-a ivit în timp, 
aşa cum ne spune Sfântul Chiril al Ierusalimului: „S-a născut Fiu din 
veşnicie, printr-o naştere cu neputinţă de cercetat şi înţeles”.1 Domnul nostru 
Iisus Hrisos, izvorul iubirii, „numai ca Dumnezeu, sau ca Fiul lui 
Dumnezeu, de o fiinţă cu El, putea avea în Sine iubirea desăvârşită pe care 
o cere tuturor să şi-o însuşească din pilda şi puterea Lui. Căci nu le cere 
ceea ce nu practică El Însuşi”.2 

În cel de-al doilea rând, naşterea Fiului lui Dumnezeu ca 
Dumnezeu adevărat şi om adevărat, întrupându-Se de la Duhul Sfânt şi 
din Fecioara Maria. Este cea pe care o prăznuim noi astăzi, când Fiul lui 
Dumnezeu ia trup omenesc din Fecioara Maria, ridicându-ne pe noi din 
robia păcatului, împăcând întreg neamul omenesc cu Creatorul nostru. 
Sfântul Chiril al Ierusalimului referindu-se la naşterea Fiului lui Dumnezeu, 
spune: „Când auzi că Evanghelia spune: "Cartea naşterii lui Iisus Histos, 
fiul lui David, fiul lui Avraam (Matei I, 1), gândeşte-te la naşterea Lui 
trupească. Este fiu al lui David la împlinirea timpului, iar Fiu al lui 
Dumnezeu, înainte de toţi vecii, fără început. Prin naşterea în trup a luat 
ceea ce nu avea. Iar ceea ce are, are din veşnicie, fiind născut din Tatăl 
[…]. Naşterea Sa din David cade sub timp, este văditor, şi I se poate face 
genealogia; dar naşterea Lui după Dumnezeire nu cunoaşte nici timp, nici 
loc, şi nici nu I se poate face genealogia”.3 El se face om adevărat, prin 
                         
1 SFÂNTUL CHIRIL AL IERUSALIMULUI, Cateheze, XI, 4, traducere din limba greacă şi note de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 147. 
2 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, Ed. Centrului 
Mitropolitan Sibiu, 1991, p. 44. 
3 SFÂNTUL CHIRIL AL IERUSALIMULUI, Cateheze, XI, 5, p. 147-148. 
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naşterea Sa din Fecioara Maria, dar rămâne şi Dumnezeu adevărat, prin 
acestea arătându-şi misiunea şi calitatea Sa de mântuitor al omului. „El se 
face Fiul Omului prin excelenţă, căci ridică pe om la starea Lui de om cu 
firea neîmbolnăvită. Se face noul început, sănătos, al omenirii. Cei ce 
rămân în El nu mai cad din umanitatea adevărată. Iar umanitatea 
adevărată nu e decât cea întărită de Dumnezeu. El ni s-a făcut lumină şi în 
sensul că ne-a arătat şi s-a făcut iarăşi începutul omenirii adevărate, care 
restabileşte ca oameni adevăraţi şi le dă puterea să nu mai cadă din această 
stare pe cei ce se nasc din El prin Duhul Lui cel Sfânt. Şi numai aceştia 
moştenesc împărăţia lui Dumnezeu şi nestricăciunea. Dacă cei născuţi din 
primul Adam sunt supuşi morţii definitive, cei născuţi din al doilea Adam 
pot moşteni veşnica viaţă fericită (I Corinteni XV, 50)”.4 

O a treia naştere a Mântuitorului Hristos este cea de care vorbeşte 
Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni „O, copiii mei, pentru care 
sufăr iarăşi durerile naşterii, până ce Hristos va lua chip în voi!” (Galateni 
IV, 19) şi anume naşterea Cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră. 
Naşterea duhovnicească a Mântuitorului Hristos în inima şi sufletul nostru, 
rodind astfel, pentru fiecare dintre noi, Naşterea Fiului lui Dumnezeu întru 
noi şi naşterea noastră întru El. 

Hristos, Dumnezeu după fire, Se naşte în peştera din Betleem şi ne 
deschide poarta Cerului şi a înfierii de către Tatăl. Taina Sfântului Botez ni-L 
aduce  pe Hristos în sufletul nostru, născându-ne astfel întru Împărăţia lui 
Dumnezeu: „de nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă Împărăţia 
lui Dumnezeu” (Ioan III, 3). Nimeni nu poate intra în Împărăţia lui 
Dumnezeu dacă nu se va naşte întru Hristos şi Hristos întru el, prin Sfânta 
Taină a Botezului: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” 
(Galateni III, 27). Cel ce se îngroapă împreună cu Hristos prin Botez ca într-un 
mormânt, se scoală împreună cu Hristos întru Învierea Lui: „Îngropaţi fiind 
împreună cu El prin botez, cu El aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui 
Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din morţi” (Coloseni II, 12). 

Naşterea Cuvântului lui Dumnezeu ca om devine roditoare pentru 
noi ca persoane, doar prin Sfânta Taină a Botezului ca naştere 
duhovnicească a noastră întru El. În acest sens, Taina Sfântului Botez este 
taina naşterii duhovniceşti a persoanei întru Hristos, dar şi a Domnului 
Hristos întru el. 
 

                         
4 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Iisus Hristos, lumina lumii şi îndumnezeitorul 
omului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, p. 63. 
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Dreptmăritori creştini, 
Doar înomenirea Fiului lui Dumnezeu ne-a adus posibilitatea urmării lui 
Hristos şi a unirii omului cu El, aşa cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel: 
„v-aţi făcut următori ai noştri şi ai Domnului, primind cuvântul cu bucuria 
Duhului Sfânt” (I Tesaloniceni I, 6). Dumnezeu Cel desăvârşit, făcându-Se 
şi Om desăvârşit, a descoperit oamenilor purtarea adevărată a celor ce se 
numesc fii ai lui Dumnezeu şi anume, iubirea de Dumnezeu şi împlinirea 
poruncilor Lui (I Ioan V, 2). Nimic nu îl apropie pe om mai mult de 
Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Teologul, decât asemănarea cu El întru 
iubire: „Fă-te dumnezeu pentru cel lovit de nenorocire, prin imitarea 
milostivirii lui Dumnezeu. Nimic nu are omul mai asemenea cu Dumnezeu 
decât facerea de bine, chiar dacă Dumnezeu o dăruieşte mai bogată, iar 
omul mai săracă, fiecare, cred eu, după puterea lui”.5 

Prin iubirea revărsată asupra aproapelui, omul urcă către Dumnezeu, 
imitându-L pe Dumnezeu Care S-a făcut om pentru a putea fi urmat. 
Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos într-o peşteră sărăcăcioasă, ne face 
să ne îmbogăţim, doar alungând de la noi egoismul şi nepăsarea faţă de 
aproapele nostru. Omul nu poate ajunge la iubirea de Dumnezeu dacă nu îşi 
iubeşte aproapele. Astfel, Avva Ioan Colov mărturisea unui ucenic: „Nu este 
cu putinţă să zidească cineva casa de sus în jos, ci de la temelie în sus. I-au 
zis lui: ce este cuvântul acesta? Le-a zis lor: temelia, aproapele este, ca să-l 
câştig şi să-l folosesc întâi. Că de el sunt atârnate toate poruncile lui 
Hristos”.6 Raţiunea Întrupării Mântuitorului Hristos a fost ca prin extinderea 
Persoanei Sale în istorie, în lume, omul să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Viaţa în Biserică a credincioşilor se întemeiază pe Hristos. Acesta este viţa, 
iar credincioşii mlădiţele. Precum mlădiţele nu pot rodi de la sine dacă nu 
rămân în viţă, tot aşa nici credincioşii nu pot aduce roadă dacă nu rămân 
uniţi cu Hristos (Ioan XV, 1-2). Hristos Domnul nu îl cheamă pe om ca pe 
un primitor pasiv al Său, ci spre a deveni purtător energic şi părtaş al vieţii 
adevărate ce i se dă. Când omul se preocupă de mântuirea proprie şi 
răspunde la chemarea lui Hristos, primindu-L pe Acesta în inima lui, el 
devine mlădiţă aducătoare de roadă. Lucrarea în lume a Bisericii nu este alta 
decât lucrarea Mântuitorului Hristos, continuarea activităţii Sale de înnoire 
lăuntrică a lumii, prin cei ce constituie „puţinul aluat, care dospeşte 
frământătura” (I Corinteni V, 6). 
 

                         
5 SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL, Cuvântarea a XIV-a. Despre iubirea de săraci, 
26-27, Ed. Ahiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 2006, p. 31. 
6 AVVA IOAN COLOV, 39, în Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din pustiu, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2003, p. 168. 
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Dreptmăritori creştini, 
Dacă privim în jurul nostru vedem că astăzi, mai mult ca oricând se încearcă 
ca Hristos, Cel născut în peştera Betleemului, să fie alungat din societatea 
noastră. Cu greu, Hristos este primit în inima noastră şi, uneori se face orice 
pentru ca nici cei de lângă noi să nu trăiască naşterea Mântuitorului Hristos 
în inima lor ca un fapt existenţial şi soteriologic.  

Tinerii noştri de astăzi sunt îndepărtaţi prin diferite momeli, care de 
care mai meşteşugite, de la adevărata trăire creştinească, pe care bunicii şi 
părinţii noştri o aveau. Binevenită în acest sens este hotărârea Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca anul 2016 să fie an omagial al 
educaţiei religioase a tineretului creştin, astfel împreună vom încerca să 
intensificăm misiunea noastră în rândul tinerilor. Părintele Nicolae 
Steinhardt susţinea că învăţătura creştină se întemeiază pe două fundamente: 
deplina libertate a persoanei umane şi întreaga răspundere în ziua Judecăţii. 
„Este fiecare liber să creadă ce vrea, să meargă pe calea pe care-l poartă 
inima şi-l îndeamnă conştiinţa, urmând, fireşte a purta răspunderea alegerii 
făcute”.7 A sădi Cuvântul lui Dumnezeu în inima copilului înseamnă a dărui 
acestuia libertatea primită de la Dumnezeu.  

Sigur că noi creştinii suntem o minoritate în cadrul omenirii, însă ca 
popor suntem creştini nu doar majoritar, ci mai ales fiinţial, de la naşterea 
noastră. Biserica, prin duhul iubirii jertfelnice şi al filantropiei, este singura 
care mai poate da un suflu nou societăţii aflate într-un grav dezechilibru. 
Dumnezeu nu impune nimic cu forţa, ci întotdeauna propune în chip 
filantropic, ca un iubitor de oameni. 
 
Iubiţi fii duhovniceşti, 
Astăzi, în această zi a Naşterii Domnului, zi plină de bucurie, pace şi 
lumină, să ne hotărâm întru schimbarea vieţii noastre. Dacă nu ne mai place 
lumea în care trăim, o lume a războiului, a egoismului şi a izolării tot mai 
profunde a omului faţă de aproapele, atunci trebuie să facem ceva, şi anume 
să ne schimbăm pe noi înşine. Lumea nu o schimbăm prin revoluţii, ci prin 
schimbarea duhovnicească a noastră şi prin exemplul personal. Să ne rugăm 
ca Domnul să ia chip în noi, să se nască în inimile noastre şi aşa pururea să 
trăim întru El. Să dovedim, prin viaţa noastră, că deşi nedorit de lume, 
Hristos tot Se naşte pentru noi şi întru noi. Să ne întărească Dumnezeu pe 
toţi, cuprinzându-ne în iubirea, pacea şi slava Sa cea veşnică, ca şi noi 
împreună cu îngerii să aducem aceeaşi doxologie: „Slavă întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14). 

                         
7 NICOLAE STEINHARDT, Dăruind vei dobândi, ediţia a IV-a, îngrijită de Ioan Pintea, 
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 271. 
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Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului, a Noului An şi a Botezului 
Domnului să vă aducă multă pace, sănătate, bucurie şi întărire spre 
împlinirea a toată fapta cea bună! 
  La mulţi ani întru mântuire! Un An Nou binecuvântat! 
Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, Cel Născut 
în ieslea Betleemului, rugător, 
 

† VARSANUFIE 
Arhiepiscopul Râmnicului 
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Pastorală la Naşterea Domnului nostru 
Iisus Hristos 

 
 

DE LA BUCURIA NAŞTERII COPIILOR 
LA IMPORTANŢA EDUCAŢIEI 

 
† NICODIM, 

CU DARUL LUI DUMNEZEU EPISCOP AL  
SEVERINULUI ŞI STREHAIEI 

 
 

Iubiţii mei fii duhovniceşti,  
Doresc să încep această pastorală, pe care am pregătit-o spre a fi citită la 
marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, prin cuvintele: 
Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe 
pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul!,1 cuvinte pe care le-au 
auzit cei care au participat la slujba Utreniei în perioada Postului 
Crăciunului. Cuvintele acestea reprezintă o primă cântare din Catavasiile 
Naşterii Domnului. Această cântare sau catavasie, reprezintă, după 
psalmodierea în tactul irmologic şi după conţinut, o manifestare a bucuriei, 
pentru că Mesia, Cel mult aşteptat de către drepţii Vechiului Testament, a 
venit. Îl aşteptau drepţii, fiindcă despre El a profeţit Moise când a zis: O stea 
va răsări din Iacob, un toiag din rădăcina lui Iesei (Numerii 24, 17). De 
asemenea, şi prorocul Ieremia prevestea venirea lui Mesia cel aşteptat prin 
cuvintele: Odrasla dreaptă care va domni cu înţelepciune şi va face 
judecată dreaptă pe pământ (Ieremia 23, 5).  

Omenirea Vechiului Testament suporta cu greu păcatul adamic al 
neascultării, păcat ce nu putea fi ridicat decât prin marea iubire a lui 
Dumnezeu Tatăl. 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 (Ioan 3, 16). Despre iubirea lui Dumnezeu Tatăl ne scrie Sfântul 
Evanghelist Ioan: Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către 
noi, că pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin 
El viaţă să avem. Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, 
Mântuitor al lumii (I Ioan 4, 9; 14). 

 Tatăl a trimis pe Fiul Său, Cel Unul-Născut, prin Care toate s-au 
făcut, să Se nască pe pământ din Fecioara Maria şi să devină om asemenea 

                         
1 Mineiul pe Decembrie, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 437. 
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nouă. Fecioarei Maria, Sfântul Arhanghel Gavriil i-a binevestit: vei naşte 
Fiu şi vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui poporul său de 
păcatele lor (Matei 1, 21). Numele de Iisus înseamnă Mântuitor. Să-i 
mulţumim fiecare dintre noi Preabunului Dumnezeu fiindcă a rânduit ca Fiul 
Său să se întrupeze pentru a răscumpăra neamul omenesc de sub robia 
păcatului şi a morţii. El a adus, prin naşterea în chip smerit, împăcarea 
noastră cu Dumnezeu şi posibilitatea de a fi moştenitori ai Împărăţiei 
Cerurilor. Unii nu pot să înţeleagă Naşterea Domnului Hristos, aşa cum nu 
au înţeles-o nici păgânii. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: Pentru că mulţi 
păgâni râd batjocoritor când aud că Dumnezeu s-a născut în trup şi tulbură 
şi smintesc pe mulţi dintre credincioşii simpli, este de neapărată trebuinţă 
să grăiesc şi către păgâni, şi către cei care se smintesc, să nu se tulbure 
niciodată lăsându-se convinşi de nişte oameni nebuni şi nici să nu se 
smintească din pricina batjocurii celor necredincioşi. Şi copiii cei mici râd 
de multe ori când vorbim de lucruri foarte serioase sau ne îndeletnicim cu 
lucruri de neapărată trebuinţă. Râsul însă nu este o dovadă a netrebniciei 
lucrurilor batjocorite, ci o dovadă a neştiinţei celor care batjocoresc. 
Acelaşi lucru trebuie să-l spunem şi despre păgâni. Fiind aproape mai 
proşti decât copiii, defăimează pe cele vrednice de cutremur şi pline de 
minune, iar pe cele cu adevărat vrednice de râs le cinstesc şi li se închină. 
Cu toate acestea, credinţa noastră, deşi luată în râs de ei, rămâne în 
propria ei sfinţenie, fără ca râsul acelora să-i vatăme slava ei, pe când 
credinţa lor îşi arată propria ei urâţenie, deşi este cinstită în toate 
privinţele.2 

Pentru noi, creştinii, Naşterea Domnului Hristos este o sărbătoare a 
bucuriei, chiar dacă nu toţi pot să înţeleagă rostul şi rolul binefăcător al 
întrupării Fiului lui Dumnezeu. În familia unde se naşte un prunc se aşterne 
o mare bucurie. Este o împlinire a iubirii dintre cei doi soţi. Părintele 
Stăniloae spunea că iubirea dintre cele două persoane, adică dintre cei doi 
soţi, nu poate fi deplină dacă nu apare şi cea de-a treia persoană, copilul. 
Ziua naşterii lui este de neuitat, e sărbătorită în familie, lună de lună, până la 
un an, apoi în fiecare an. După cum părinţii se bucură mult de naşterea unui 
copil, tot aşa şi bunii creştini se bucură nespus de mult şi prăznuiesc 
naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos: Dacă pruncul nou venit 
în familie,zicea un arhipăstor, aduce bucurie părinţilor pentru continuarea 
vieţii lor în această lume, bucuria Întrupării Fiului lui Dumnezeu ne dă 
certitudinea continuării vieţii noastre în veşnicie, dacă ne străduim să 

                         
2 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă 
la sfinţi, în colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti” (în continuare PSB), serie nouă, vol. 14, 
Ed. Basilica, Bucureşti, 2015, p. 44.  
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urmăm lui Hristos şi să împlinim în viaţa noastră voia cea sfântă a lui 
Dumnezeu.3 

Născut smerit în ieslea din Betleem, într-o vreme când mamele şi 
copiii nu erau preţuiţi  şi nu aveau drepturi, Iisus Hristos a reuşit să dea 
pruncilor o adevărată valoare. Propovăduind cuvântul Evangheliei Sale, era 
înconjurat de multe mame cu prunci şi copii mici care cereau şi doreau 
binecuvântare. Însă, de nenumărate ori, Sfinţii Apostoli, cu grijă faţă de 
Învăţătorul lor, îi opreau. Iubind mult pe cei mici, Iisus a spus: Lăsaţi 
pruncii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca acestora este 
Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 18, 15-17). Altă dată s-a iscat o întrebare 
între Sfinţii Apostoli: Cine dintre ei este mai mare? (Marcu 9, 34). Era o 
frământare în rândul lor. Ca să lămurească lucrurile, Iisus a chemat pe cei 
doisprezece şi le-a zis: Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă 
dintre toţi şi slujitor al tuturor (...) şi luând un copil, l-a pus în mijlocul lor 
şi, luându-l în braţe, le-a zis: Oricine va primi în numele Meu pe unul din 
aceşti copii, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte, nu pe Mine Mă 
primeşte, ci pe Cel Ce M-a trimis pe Mine (Marcu 9, 36-37). 

Părinţii sunt îndatoraţi să fie modele şi exemple pentru copiii lor, 
fiindcă aceştia îi copiază atât în cele bune cât şi în cele rele. De aceea s-a 
spus în popor: Copiii sunt copii ale părinţilor. Sminteala adusă copiilor şi 
urmaşilor este un mare păcat, după cum a spus şi Iisus Hristos: Cine va 
sminti pe unul dintr-aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi să i se 
atârne lui o piatră de moară de gât şi să fie afundat în adâncul mării (Matei 
18, 6); Copiii sunt asemenea unor muguri în fapt de primăvară. Din ei 
izbucneşte floarea şi rodul vieţii. Ei sunt viitorul neamurilor, în ei se 
reazemă nădejdea şi împlinirea idealurilor măreţe ale omenirii. Precum 
grădinarul îngrijeşte mugurii pomilor, îi fereşte de îngheţ şi îi ocroteşte ca 
să înflorească şi să aducă rod, tot astfel şi noi suntem datori să ne îngrijim 
de copii, să-i îndrumăm ca să ajungă cetăţeni demni ai patriei şi fii buni ai 
Bisericii.4 
 
Iubiţi fraţi creştini, 
Toţi copiii, până la o anumită vârstă, sunt gingaşi, drăgălaşi, senini şi 
frumoşi. Nevinovăţia, sinceritatea, uitarea mâniei şi supărării caracterizează 
perioada copilăriei. În această perioadă ei se formează şi este necesar să fie 
formaţi şi crescuţi printr-o educaţie aleasă, făcută cu multă grijă şi luare 

                         
3 Dr. VASILE COMAN, Episcopul Oradiei, Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor – 
culegere de cuvântări şi articole – ediţia a II-a, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a 
Oradiei, 1984, p. 139.  
4 IBIDEM, p. 141. 
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aminte de părinţi. Lipsa educaţiei şi a educaţiei religioase pot avea urmări şi 
consecinţe greu de suportat mai târziu de către părinţi. Sfântul Ioan Gură de 
Aur scrie: un tânăr de a cărui educaţie nu te ocupi este ca un pământ 
înţelenit pe care cresc mulţi spini. Să aruncăm, dar, asupra tinerilor focul 
Duhului Sfânt, să ardă dorinţele lor rele, să întoarcem brazdele ogorului 
sufletului lor şi să-i facem gata de a primi sămânţa. Să arătăm lumii pe 
tinerii noştri mai cuminţi, mai înţelepţi decât bătrânii păgânilor.5 

Sfântul Ambrozie, Episcopul Mediolanului, scria: Mamelor, 
alăptaţi-vă copiii, iubiţi-i! Rugaţi-vă pentru ei să fie ani mulţi pe pământ, nu 
în pământ, ci pe pământ, cu toate că nimic nu are viaţă lungă pe acest 
pământ. Chiar ceea ce este îndelungat este de fapt scurt şi repede trecător. 
Îndemnaţi-i să ia mai degrabă crucea Domnului decât să iubească această 
viaţă.6 

Crescut şi bine educat de mama sa, Antusa, Sfântul Ioan Gură de 
Aur spunea că educaţia este o mare artă: ...nu este o artă mai mare ca 
aceasta. Care artă poate fi egală cu arta de a educa sufletul copilului, de 
a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această artă trebuie să fie 
mai priceput şi mai talentat decât un pictor şi decât un sculptor.7 Clement 
Alexandrinul spunea că nimic nu se poate fără educaţie şi învăţare, după 
cum nimeni nu poate fi doctor sau căpitan de corabie fără osteneala 
învăţăturii.8 

Educaţia este absolut necesară, însă nu se poate realiza fără dascăli: 
cea dintîi mare este marea vârstei copilăriei, care e tare agitată din pricina 
neştiinţei, a uşurătăţii şi a nestatorniciei. De aceea punem copiilor şi 
dascăli, ca aceştia, prin purtarea lor de grijă, să dea firii ceea ce-i lipseşte, 
întocmai ca pe mare, prin meşteşugul conducerii corăbiei.9 Sfântul Chiril al 
Alexandriei preciza: Părinţii trebuie să ne înveţe lucrurile cele mai 
frumoase. Iar dacă învăţătorii sunt leneşi şi nepăsători, ba mai mult, dacă 
s-au făcut sminteală copiilor, călăuzitori şi învăţători spre cele urâte, vor 
suporta pedeapsa cea mai grea, ca unii ce-şi strică rodurile lor proprii şi îi 

                         
5 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, Omilia XLIX, V, în PSB 23, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 576-577. 
6 SFÂNTUL AMBROZIE AL MEDIOLANULUI, Scrisori, Scrisoarea a LXIII-a, în PSB, 
vol. 53, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 269. 
7 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, Omilia LIX, VII, în PSB 23, p. 695. 
8 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromate, I, Cap. VI, 34.1, în PSB 5, Ed. IBMBOR, 
1982, Bucureşti, p. 29. 
9 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, Omilia LXXXI, V, în PSB 23, p. 924. 
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aruncă în gropile pierzaniei, când trebuiau să şi moară pentru ei. Căci şi 
aceasta o pune firea ca lege părinţilor.10 
 
Iubiţi credincioşi, 
Educaţia religioasă a copiilor este foarte importantă. Pentru acest motiv, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului 
Părinte Daniel, Patriarhul României, a proclamat anul 2016 drept Anul 
omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox. Sfinţii Părinţi 
ai Bisericii noastre, printre alte învăţături, ne-au lăsat multe sfaturi şi 
îndemnuri cu privire la educaţia religioasă a copiilor noştri. Astfel, Clement 
Romanul spunea: Copiii noştri să aibă parte de creşterea cea întru Hristos; 
să înveţe ce putere are smerenia înaintea lui Dumnezeu şi ce poate 
dragostea curată în faţa lui Dumnezeu; să înveţe că bună şi mare este frica 
de Dumnezeu şi că mântuie pe toţi care trăiesc cu cuvioşie în Dumnezeu cu 
cuget curat.11 În Păstorul lui Herma se spune că părinţii care nu-şi educă 
copiii când sunt mici şi-i lasă să păcătuiască, săvârşesc o mare greşeală. 
Sunt nenumărate cazuri în care părinţii trec cu vederea micile greşeli şi 
păcate ale copiilor lor când sunt mici, iar, odată ajunşi la adolescenţă, 
aceeaşi părinţi nu au curajul nici măcar să le dea un sfat. Ai curaj şi întăreşte 
casa ta. După cum fierarul, ciocănind lucrul lui, face din el ce voieşte, tot 
aşa şi cuvântul cel drept, spus în fiecare zi, biruie orice răutate. Nu înceta, 
dar, a-ţi sfătui copiii tăi. Ştiu că dacă se vor pocăi din toată inima lor, vor fi 
înscrişi în cărţile vieţii împreună cu sfinţii.12 Sfântul Vasile cel Mare zice: 
natura părinţilor este să se roage ca fiii lor să devină mai buni şi mai 
înţelepţi, mai cinstiţi şi mai cumpătaţi, aşa încât copiii să realizeze 
progrese, iar părinţii să se mândrească prin raportarea către ei a virtuţilor 
copilului.13 

Este o responsabilitate şi o datorie pentru părinţi să-i înveţe pe copiii 
lor virtuţile şi să se ferească de săvârşirea păcatelor. Tinereţea este 
sălbatică, având nevoie de mulţi purtători de grijă, dascăli, pedagogi, 
îngrijitori,de mulţi hrănitori. Este de dorit, deci, ca după atâtea necazuri să 
poată fi stăpânită. Tinereţea este ca un cal sălbatic, ca şi o fiară sălbatică, 
şi dacă de la început şi din cea mai fragedă vârstă a copilăriei îi vom pune 

                         
10 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, 
Cartea a şaptea, în PSB 38, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 242. 
11 SFÂNTUL CLEMENT ROMANUL, Epistola către Corinteni, Capitolul XXI, în PSB 1, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 56. 
12 HERMA PĂSTORUL, Vedenia I, 3,2, în PSB 1, p. 229. 
13 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Scrieri, Partea a doua, Constituţiile ascetice, Cap. 
XXI, Nu se cuvine să se separe nimeni de comunitatea frăţească spirituală, în PSB 18, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 510. 
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nişte hotare bune, după aceea nu vom avea nevoie de multe osteneli, ci 
obişnuinţa va deveni lege. Să nu-i dăm să facă ceva din cele plăcute şi 
vătămătoare şi nici ca unor copii să le facem totdeauna pe placul lor, ci mai 
cu seamă să-i ţinem în întreaga înţelepciune şi cumpătare fiindcă abuzul de 
acestea pierde tinereţea mai mult decât orice.14 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat scrise câteva sfaturi cu privire la 
felul cum trebuie crescuţi şi educaţi copiii. El zice: Pune deci numaidecât 
copilului lege ca să nu ocărască pe nimeni, să nu hulească pe nimeni, să nu 
se jure, să nu înjure, să nu se bată. Când îl vezi că-ţi calcă legea, 
pedepseşte-l, uneori printr-o căutătură aspră şi severă, alteori prin cuvinte 
usturătoare, iar alteori, prin cuvinte de mustrare; deşteaptă-i uneori 
ambiţia prin cuvinte măgulitoare de a fi mai bun decât alţii, alteori 
făgăduieşte-i răsplată pentru o purtare bună. Nu-l bate mereu şi fără 
socoteală, ca să nu-l obişnuieşti să fie crescut prin bătaie. Dacă se va 
obişnui să fie educat numai prin bătaie, va învăţa să dispreţuiască bătaia. 
Iar dacă a învăţat să dispreţuiască bătaia, ai stricat totul. Dimpotrivă, să se 
teamă de bătaie, dar să n-o primească. Să fie mişcat biciul, dar să nu cadă 
pe spatele copilului. Ameninţările să nu meargă până la faptă. Dar să nu 
creadă că se reduc numai la ameninţări cuvintele tale. Ameninţarea atunci 
este bună, când este crezut că se va traduce în faptă. Căci dacă cel ce a 
greşit îţi află gândul, va dispreţui şi ameninţarea, şi bătaia. Dimpotrivă, să 
se aştepte să fie pedepsit, dar să nu-l pedepseşti, ca să nu se stingă teama de 
pedeapsă, ci teama să rămână ca un foc plin de putere ce arde de peste tot 
toţi spinii, sau ca o cazma ascuţită ce sapă până în adânc. Când vei vedea 
că teama are bune rezultate, fii blând. Firea omenească are nevoie de 
blândeţe. Învaţă pe copil să fie îngăduitor şi bun cu oamenii. Dacă-l vei 
vedea că înjură şi insultă pe servitor, nu trece cu vederea acest lucru, ci 
pedepseşte-l pe copil. Dacă ştie că nu-i este îngăduit să înjure şi să insulte 
sluga, cu atât mai mult nu va înjura şi insulta pe ceilalţi oameni. Închide-i 
gura la orice cuvânt rău şi urât. Dacă-l vei vedea că huleşte pe cineva, 
astupă-i gura şi îndreaptă-i limba spre propriile sale greşeli şi scăderi. 
Sfătuieşte şi pe mamă să-i dea copilului astfel de învăţături; tot aşa şi pe 
pedagog, ca şi pe servitorul ce-l însoţeşte la plimbare, pentru ca toţi la un 
loc să-i fie paznici şi să observe ca nu cumva să iasă din gura copilului, 
prin uşile cele de aur, acele cuvinte urâte şi rele. Să nu crezi că-ţi trebuie 
mult timp ca să ajungi la bune rezultate, îţi sunt de-ajuns două luni şi ai 
reuşit în totul dacă de la început îl observi, îl ameninţi şi pui atât de mulţi 
supraveghetori. Buna lui deprindere se preface într-o a doua natură. 

                         
14 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Tâlcuiri la Epistola I către Timotei a Sfântului 
Apostol Pavel, Omilia IX, Ed. Nemira, Bucureşti, 2005, p. 97. 
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Aşadar, această poartă va ajunge o poartă vrednică de a intra prin ea 
Domnul numai dacă nu se vor rosti nici cuvinte de ruşine, nici cuvinte 
necugetate şi nici un alt cuvânt rău, ci numai cele ce se cuvin Stăpânului. 
Dacă cei care instruiesc pe copiii lor pentru a fi buni ostaşi, îi iau de mici 
şi-i învaţă să tragă cu arcul, să se îmbrace cu haine ostăşeşti, să 
călărească, fără ca vârsta copiilor să fie o piedică, cu cât mai mult trebuie 
ca aceia care se pregătesc pentru oastea cerească să se îmbrace cu toată 
această podoabă împărătească! Să fie învăţat deci copilul să cânte psalmi 
lui Dumnezeu, spre a nu-şi petrece vremea cu cântece de ruşine şi povestiri 
nefolositoare.15 

Creşterea copiilor în spiritul credinţei, cu nădejdea moştenirii 
Împărăţiei Cerurilor, va prilejui părinţilor un noian de bucurii duhovniceşti 
la bătrâneţe. V-am pus la suflet aceste câteva învăţături cu privire la 
educaţie cu dorinţa sinceră ca dumneavoastră, locuitori ai Mehedinţiului, să 
vă bucuraţi de buna creştere şi purtare a copiilor pe care vi i-a dăruit 
Dumnezeu.  

Vă doresc să aveţi spor în rugăciune pentru copiii şi nepoţii 
dumneavoastră către Hristos Domnul, cel născut smerit în peştera 
Betleemului. 

Să trăiţi cu toţii întru mulţi şi binecuvântaţi ani!  
Vă îmbrăţişează cu multă dragoste pe toţi, al dumneavoastră Părinte 

duhovnicesc,  
 

† NICODIM 
Episcopul Severinului şi Strehaiei 

 

                         
15 IDEM, Despre feciorie. Apologia vieţii monahale. Despre creşterea copiilor, trad. din 
limba greacă şi note de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 404-405.  
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Scrisoare pastorală 
 

DE LA NAŞTEREA DOMNULUI  
LA „O, TANNENBAUM” 

  
† S E B A S T I A N,  

cu darul lui Dumnezeu Episcop al Slatinei şi Romanaţilor,  
Iubitului nostru cler şi popor har, pace şi milă de la Dumnezeu,  

Tatăl nostru,  
iar de la Noi arhiereşti binecuvântări 

 
Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,  
Preacuvioase Maici şi Iubiţi credincioşi, 
Naşterea Domnului, a doua mare sărbătoare creştină ca importanţă după 
Sfânta Înviere, este „mama sărbătorilor” potrivit Sfântului Ioan Gura de 
Aur. Ea deschide seria sărbătorilor de iarnă, având drept preludiu prăznuirea 
Sfântului Ierarh Nicolae şi fiind urmată de Soborul Maicii Domnului, 
Sfântul Ştefan, Anul Nou, Tăierea împrejur a Domnului, Sfântul Ierarh 
Vasile cel Mare, Boboteaza şi Sfântul Ioan Botezătorul. 

Naşterea Domnului sau Crăciunul însă, cu toate că este o sărbătoare 
exclusiv creştină, a avut de înfruntat, peste timp, cele mai multe elemente 
preistorice, păgâne şi folclorice, care nu o dată au interferat cu învăţătura şi 
ritualul său, punându-i în pericol adevărata însemnătate şi importanţă. 
Astfel, deşi la început creştinismul a evitat sărbătorirea marelui praznic 
odată cu naşterea zeului iranian Mithra şi cu Saturnaliile romane, cu care 
coincidea ca timp, a împrumutat totuşi de la ele supranumele lui Hristos de 
„Soare” − „Soare al dreptăţii” ori „Răsăritul cel de sus” (Mithra fiind 
supranumit „Sol invinctus” – Invincibilul Soare −, pentru că S-ar fi născut la 
solstiţiul de iarnă, când ziua începe să crească, în detrimentul nopţii).1 

Apoi Crăciunul, personificat folcloric în Moşul cu acelaşi nume, în 
fapt o reinventare a mai vechiului Moş Nicolae (Santa Claus), s-a văzut în 
timp concurat de mercantilismul acestui personaj, din ce în ce mai străin de 
duhul şi însemnătatea sfintei sărbători. Ce să mai zicem de diversiunea cu 
Moş Gerilă, care aducea daruri abia pe 31 decembrie − invenţie comunistă, 
indusă special pentru a adumbri sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, în 
favoarea Anului Nou?…   

Colindele, la origine menite să exprime însemnătatea praznicului şi 
sfinte − câtă vreme au fost inspirate de autenticul Crăciun −, cu timpul au 

                         
1 VASILE PISTOLEA, Sărbători religioase şi datini la români, Ed. Marineasa, Timişoara, 
2006, p. 79-80. 
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devenit creaţii folclorice străine de duhul lui, gen „Foaie verde portocală, 
noi suntem copii de şcoală….” sau „colindul bradului” – „O, 
Tannenbaum…” (O, brad frumos…). Ritualuri de-a dreptul păgâne, cum 
sunt jocul caprei şi al ursului, au căutat să deturneze cu totul inocenţa şi 
frumuseţea praznicului, ca şi colindele moderne de altfel, care cultivă orice 
altceva, numai evlavia şi bucuria sfântă specifice acestei sărbători 
dumnezeieşti nu. 

Practica sacrificării porcului de Crăciun, prezentă ca ritual la vechii 
romani cu ocazia sărbătoririi Saturnaliilor, a constituit şi constituie o 
necesitate culinară, numai că pentru mulţi ea reprezintă, în fapt, şi sfârşitul 
abrupt al postului, dacă nu cumva „Crăciunul însuşi”; aceasta, alături şi de 
tot mai generalizatul ritual al împodobirii bradului, obicei venit la noi pe 
filieră germană, pentru că, nu-i aşa (?), tot ce e străin e mult mai bun!... 
 
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 
S-ar putea ca unii să vadă în multitudinea de tradiţii, obiceiuri, practici şi 
ritualuri ţesute în jurul sărbătorii Naşterii Domnului – mai mult decât în 
jurul oricărui alt praznic – o bogăţie care denotă tocmai bucuria sau 
dinamismul acesteia. Şi poate că aşa şi este, numai că omul modern este 
mult mai comod şi din ce în ce mai expeditiv pe fondul lipsei de timp, pe 
care o tot acuză pe zi ce trece. Şi astfel, începând să aleagă – de vreme ce 
sunt prea multe, nu-i aşa? − s-ar putea să prefere tocmai elementele care au 
prea puţin sau chiar nimic de-a face cu adevăratul şi sacrul spirit al 
sărbătorii.  

Aşa se face că mulţi dintre noi ne rezervăm timp pentru a ne face 
planuri şi pentru a visa de sărbători; ne facem timp să vizităm din vreme 
magazinele, pentru a ne decide cu privire la cadourile pe care ni le vom 
face; găsim timp pentru a ne reuni familia ori pentru a ne invita prietenii, ca 
să petrecem „cât mai special” de Crăciun; ne facem timp pentru a ne 
primeni casele şi a le pregăti aşa cum se cuvine de sărbătoare; nu ne 
plângem de timp când e vorba de cumpărături şi de împodobit bradul, de 
acum tradiţional şi el; avem timp pentru pregătirile culinare de tot felul şi, 
uneori, peste firea consumului!... 

Nu ne rezervăm tot atât timp, însă, şi pentru planul duhovnicesc al 
sărbătorii: pentru a cerceta sfintele biserici şi a culege de acolo 
binecuvântatele roade ale celor patruzeci de zile de postire, premergătoare 
Crăciunului; pentru a ne primeni şi sufletele de păcate, nu doar casele, şi 
pentru a le împodobi cu virtuţi, de vreme ce pentru bulevarde şi pomi se 
găseşte timp în fiecare an; nu avem timp pentru Sfânta Spovedanie; nu avem 
timp pentru Sfânta Împărtăşanie şi pentru „masa cea duhovnicească” a zilei 
de Crăciun − adevăratul start al sărbătoririi Naşterii Domnului; pentru 
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vizitarea unui bolnav, pentru mângâierea unui bătrân, pentru a face o 
bucurie unui sărac, pentru a petrece Crăciunul cu cei cu care nu-l petrece 
nimeni!... 

Avem timp, în schimb, să fredonăm ori să ascultăm colinde, dar nu 
mai avem timp pentru slujba solemnă de Crăciun, care le-a generat pe toate 
acelea; găsim timp să mergem la concerte şi la spectacole, dar nu şi pentru 
marele concert – divino-uman – al îngerilor, păstorilor şi magilor, care au 
adus slavă Celui Născut – mai întâi din veci, iar acum în timp; mai înainte 
din Tatăl, iar acum şi din mamă −; avem timp să petrecem cu cei dragi, dar 
nu mai avem timp să petrecem cu Pruncul Născut ori cu noi înşine… 

Asistăm în ultima vreme, tot mai mult, la mese presărbătoriale de 
Crăciun, hotărâte exclusiv de factorul uman, în dispreţul postului şi al 
timpului sacru al sărbătorii, uneori chiar bravate fără nicio jenă pe posturile 
publice de televiziune. Crăciun înainte de Hristos şi fără El, sau cu El 
nenăscut încă, pentru că interesează mai puţin startul pe care îl dă Biserica; 
un Crăciun „furat” şi, pentru aceasta, redus doar la o masă zdravănă!... 

Acum, în centrul preocupărilor multora au ajuns elementele 
marginale, dacă nu chiar cele anticreştine. Obiceiuri şi practici care pun la 
colţ praznicul însuşi, dacă nu cumva chiar îl insultă, de-a dreptul! Sărbătoare 
fără Sărbătorit, „nuntă” fără Mire şi Crăciun fără Hristos pare a fi modul de 
a sărbători pentru mulţi dintre „creştinii” de astăzi! Ca şi cum ar aniversa 
vreun eveniment de familie, şi-ar petrece un alt concediu de odihnă, ori s-ar 
sărbători pe ei înşişi!.... Aceasta este tragedia omului modern! Hristos, şi aşa 
mic (Prunc), nu mai are loc de NOI! Am devenit prea ocupaţi cu cele care 
au sufocat Crăciunul, ca să mai avem timp şi de sărbătoarea însăşi! Ne-am 
epuizat prea mult în pregătiri, ca să mai putem sărbătorii evenimentul însuşi! 
În felul acesta însă, ne asemănăm atleţilor care rămân fără vlagă tocmai pe 
ultima sută de metri, dacă nu cumva (şi mai rău!), celor care, nealergând 
după regulile jocului, rămân fără cunună (2 Tim. 2, 5), ori celor au 
abandonat de mult ideea de a mai participa la „cursă”.  
 
Dragii mei, 
Sărbătoarea care ne stă înainte este cu totul sfântă şi se cere, aşa cum au 
făcut-o moşii şi strămoşii noştri, sărbătorită ca atare. De la Naşterea 
Domnului şi până la „O, Tannenbaum…”, oamenii au rătăcit prin fel de fel 
de obiceiuri, tradiţii, practici şi ritualuri, care mai de care mai necreştine. 
Vreme de 2000 de ani istoria a adunat elemente care acum riscă să se 
întoarcă împotriva sărbătorii sfinte, suprimând-o poate, dacă nu vom avea 
înţelepciunea să selectăm din caierele evoluţiei ei tot ceea ce este cu 
adevărat propriu, de ceea ce a ajuns acolo absolut întâmplător, conjunctural, 
din egoism ori ca diversiune. Observaţi, vă rog, cum în mentalitatea celor 
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mai mulţi colindul reprezentativ al Crăciunului a ajuns, de fapt, un imn 
închinat… bradului! Întâmplător sau nu, în centrul sărbătorii, în locul 
Pruncului Născut în Betleem a fost situat bradul, în jurul căruia oamenii 
petrec din ce în ce mai necreştineşte, fără Hristos sau prea puţin cu El!...    

Noi să nu facem aşa! Să ne curăţim simţirile (cum spune cântarea), 
nu doar casele! Să ne agonisim virtuţile cele nestricăcioase, nu doar darurile 
cele materiale! Să ne împodobim şi sufletele, nu doar mesele bogate şi 
bradul! Să petrecem Crăciunul, nu doar simple sărbători de iarnă! Iar 
acestea toate – în felul în care ne-a învăţat Hristos, Sărbătoritul Căruia Îi 
celebrăm aniversarea sfântă. 

Lui să-I dăruim viaţa noastră şi cu El să sărbătorim Crăciunul, 
potrivit învăţăturii Sale şi a Bisericii, Amin!   
 
 

† SEBASTIAN 
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor 
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STUDII 
 
Biserica se roagă pentru toţi oamenii, vii şi adormiţi, temeiul 

acestor rugăciuni fiind însăşi iubirea şi porunca 
Mântuitorului Hristos 

 
 

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

 
Cuvinte cheie: Biserică, rugăciune, viaţă veşnică, judecată, Rai 

Keywords: Church, prayer, eternal life, judgment, Heaven 
 
Biserica noastră ortodoxă învaţă că mântuirea nu se finalizează în moartea 
Mântuitorului Hristos pe cruce, ci în unirea Celui răstignit şi înviat cu 
oamenii ce cred în El, pentru ca şi ei să poată muri păcatului şi învia. 
Consecvent cu aceasta, ea acordă rugăciunilor pentru cei răposaţi un loc de 
mare importanţă în iconomia mântuirii ca mijloace prin care se înfăptuieşte 
iertarea păcatelor lor şi unirea acestora cu Preasfânta Treime. La baza 
acestei credinţe despre rugăciunile pentru cei adormiţi stă încrederea în 
putinţa lucrării Duhului dumnezeiesc al Mântuitorului Hristos prin 
mijlocirea oamenilor pentru alţi oameni, în ambianţa Bisericii, ca trup tainic 
al Domnului. E încrederea că Duhul dumnezeiesc poate lucra prin mijlocirea 
Bisericii asupra stării celor trecuţi din această viaţă, care n-au fost primiţi de 
Mântuitorul Hristos în Împărăţia cerurilor, datorită păcatelor lor. Această 
dorinţă a Bisericii noastre corespunde şi cu ceea ce ţine de taina unirii lui 
Dumnezeu cu întreaga creaţie.2 Această taină începe odată cu actul creaţiei 
şi a fost menită să se desăvârşească prin mişcarea creaţiei spre starea în care 
Dumnezeu va fi totul în toate.3 Cine ar putea desluşi înţelesul şi adâncimea 
acestei uniri, spune Sfântul Maxim: a modului prezenţei Cuvântului lui 
Dumnezeu în raţiunile celor create şi a lucrării Lui în susţinerea şi cârmuirea 
spre ţinta deplinei lor uniri cu El?4 În taina aceasta atotcuprinzătoare, spune 
                         
1 Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova. 
2 Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PG 91, 1073 C: „Sfârşitul mişcării celor ce se mişcă 
este Cel ce este veşnicul bine, precum şi originea lor este însuşi Cel ce este, care e 
Dumnezeu, care e şi Dătătorul existenţei şi Mântuitorul existenţei celei bune, ca origine şi 
ţintă finală”. 
3 I Corinteni 15, 28. 
4 IDEM, ibidem, col. 1081 C: „Raţiunile cele multe sunt una şi cea una e multe. Prin ieşirea 
cea binevoitoare, făcătoare şi susţinătoare a Celui unul la făpturi, Raţiunea cea una e 
multe, iar prin întoarcerea celor multe şi prin referirea şi pronia călăuzitoare a celor 



33 
 

părintele Stăniloae, fiecare component are caracter de taină, căci e legat cu 
toate celelalte componente şi toate împreună, cu Dumnezeu. Niciuna nu e 
confundată cu celelalte, dar e ţinută într-o legătură cu toate, prin Logosul 
dumnezeiesc. O poziţie deosebită în această mare taină are omul. El e chipul 
şi organul principal al tainei celei mari şi dinamice a unirii Logosului cu 
întreaga creaţie, întrucât pe de o parte chiar fiinţa lui e unirea spiritului cu 
materia, iar prin aceasta uneşte în sine toată creaţia şi pe aceasta cu 
Dumnezeu.5 În sensul celor spuse, putem considera că preocuparea Bisericii 
pentru cei care au trecut în veşnicie este legată de unirea noastră cu 
Dumnezeu, dar nu în sensul apocatastazei. Astfel,  rugăciunea pentru morţi 
este o faptă de milostenie şi o faptă de credinţă, poruncită de Însuşi 
Mântuitorul Iisus Hristos. El Însuşi ne învaţă a ne ruga pentru cei morţi, 
aceste rugăciuni fiind un act de cult ce exprimă voinţa divină şi lucrarea 
Sfântului Duh în viaţa Bisericii.6 Sfântul Efrem Sirul aseamănă rugăciunea 

                                                               
multe, ca la o origine şi centru al lucrurilor din care şi-au luat începuturile şi care le 
adună pe toate, cele multe sunt una”. 
5 Pr. prof. dr. D. STĂNILOAE, TDO 3..., p. 7.  
6 Pentru a vedea rostul rugăciunilor rânduite de Biserică pentru cei morţi vom reda una din 
discuţiile Sfântului Macarie cel Mare avută cu îngerii în pustie. O dată Sfântul Macarie din 
Alexandria a întrebat pe îngerii pe care i-a întâlnit în deşert: pentru ce Sfinţii Părinţi ne-au 
spus să aducem în Biserică rugăciuni lui Dumnezeu pentru morţi la trei zile, la nouă zile şi 
la patruzeci de zile, şi care este folosul pe care sufletul celui mort îl are din acestea? Îngerul 
i-a răspuns: Dumnezeu n-a permis ca să se facă ceva în Biserică fără de rost. Atunci când se 
face parastas de trei zile, sufletul celui decedat primeşte de la îngerul său păzitor o uşurare 
în suferinţa pe care o îndură de la faptul separării sale de trup. El o primeşte pentru ca 
lucrarea harului şi rugăciunile făcute pentru el în Biserică să-i aducă multă nădejde. Pe 
parcursul a două zile, sufletul petrece pe pământ însoţit de doi îngeri, fie în jurul casei, fie 
în jurul locului de îngropare a trupului, asemenea unei păsări în căutarea cuibului ei. 
Sufletul omului credincios merge în locurile în care a săvârşit fapte bune. A treia zi, Cel 
Care a înviat din morţi porunceşte ca sufletul creştinului să fie condus la ceruri, aşa cum şi 
El după Învierea Sa din morţi S-a înălţat la ceruri. Tocmai pentru aceasta Biserica a stabilit 
să se facă rugăciuni pentru cel răposat a treia zi. 
 După ce sufletul merge înaintea lui Dumnezeu, Stăpânul porunceşte să i se arate 
diverse locuri plăcute ale sfinţilor şi frumuseţile Raiului. Astfel, sufletul vizitează în 
decursul a şase zile aceste locuri, admirându-le şi preamărind pe Dumnezeu, Creatorul 
acestor frumuseţi. Trebuie să ştii, că pe când sufletul priveşte acestea, el nu se schimbă şi 
nu uită povara sa pe care o are de pe când se afla în trup. Dacă s-a făcut vinovat de păcate, 
înainte de a vedea bucuria celor drepţi, el începe să fie cuprins de regrete şi de reproşuri, 
zicându-şi în sine: vai mie păcătosului! Cum m-am lipsit de aceste bunuri, preferând în 
locul lor dorinţele mele păcătoase. Eu am pierdut cea mai mare parte a vieţii fără să mă 
gândesc la Dumnezeu cum se cuvenea, ca El acum să mă facă vrednic de această slavă 
cerească. Ce pierdere grozavă pentru lenevirea mea!  

Şi după ce a vizitat, pe parcursul a şase zile, toate locurile de fericire a celor drepţi, 
îngerii îl conduc din nou înaintea tronului lui Dumnezeu. Pentru aceasta Biserica a poruncit 
să se facă iarăşi rugăciuni la nouă zile pentru sufletul celui răposat.  
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pentru cei morţi cu simpatia ce există în natură între fructele pământului şi 
pământul în sine. Astfel, când timpul înfloririi a trecut pentru vie, vinul în 
pivniţă începe să fiarbă; când unele legume plantate în pământ încep a 
creşte, aceleaşi legume în case dau ramuri. Deci, şi pentru noi oamenii a 
purta sarcina unul altuia înseamnă a avea o dragoste firească pentru 
aproapele. Fiul lui Dumnezeu, prin întrupare, luând asupra sa păcatele 
noastre şi împovărându-Se cu ele, s-a făcut vinovat de toate greşelile noastre 
înaintea Părintelui Său ceresc. Pe toate acestea însă le-a spălat cu sângele 
Său şi le-a şters prin moartea Sa pe cruce. Dacă Dumnezeu Însuşi a luat 
păcatele noastre, cu atât mai mult noi trebuie să ne îngrijim de fraţii noştri 
răposaţi, cerând pentru ei iertarea păcatelor lor de la Mântuitorul Hristos, 
Cel fără de moarte.7 De asemenea, în Sfintele Evanghelii, Domnul ne-a 
învăţat că cei trecuţi din lumea aceasta în lumea veşnică n-au dispărut, ci 
trăiesc dincolo de mormânt, continuând să fie vii, fie în Rai sau în iad, după 
faptele lor.  

Având aceste temeiuri Biserica noastră s-a rugat lui Dumnezeu 
pentru toţi fiii şi fiicele sale, vii şi adormiţi, rugăciunile fiind poruncite de 
Însuşi Mântuitorul Hristos care ne-a spus să ne iubim unii pe alţii. Prin 
aceste rugăciuni noi arătăm şi îndatorirea noastră faţă de cei pe care 
Dumnezeu i-a chemat la El. Încă de la înmormântarea omului noi ne 
exprimăm această iubire şi preţuire faţă de trupul acestuia, care este templul 
Sfântului Duh. De aici decurge dovada credinţei noastre în Dumnezeu şi în 
iubirea Lui faţă de toţi cei pe care i-a chemat să moştenească Împărăţia Sa. 
Cu atât mai mult, noi, cunoscând că toţi oamenii sunt păcătoşi8 şi că „nimeni 
nu e curat de păcate, măcar de-ar fi trăit o singură zi pe pământ”,9 suntem 
îndreptăţiţi să iubim pe toţi oamenii şi să ne rugăm pentru ei. Domnul Însuşi 
S-a rugat pentru noi şi ne-a învăţat să ne rugăm şi noi unii pentru alţii. Deci, 
dacă rugăciunea este expresia iubirii noastre faţă de Dumnezeu şi faţă de 
aproapele, cu atât mai mult puterea acestei rugăciuni este mult mai intensă 

                                                               
După această peregrinare, Stăpânul nostru porunceşte să fie dus sufletul în iad şi să 

i se arate locurile de chin de acolo, diversele suferinţe ale păcătoşilor în care sufletele nu 
încetează niciodată să plângă şi să scrâşnească  din dinţi de durere. Sufletul vede aceste 
locuri de chin în trei zile, tremurând la gândul că va fi aruncat şi el acolo.  

La patruzeci de zile, sufletul revine iarăşi la Dumnezeu şi atunci are loc judecata 
lui, Judecătorul hotărând locul pe care-l merită după faptele lui. Pentru aceasta la patruzeci 
de zile Biserica se roagă pentru sufletul celui răposat (PG 34, 385-391).  
7 În ectenia de la slujba pentru cei morţi spunem: „pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să 
aşeze sufletele lor unde drepţii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, Împărăţia cerurilor şi 
iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul Cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru, să 
cerem”. 
8 Romani 3, 10. 
9 Iov 14, 44. 
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când este vorba de rugăciunea întregii Biserici pentru oameni.10 Deci, 
Biserica s-a rugat dintotdeauna pentru cei răposaţi şi se va ruga în 
continuare până la a doua venire a Domnului. Scopul acestor rugăciuni este 
de a ajuta sufletele celor morţi să dobândească iertarea păcatelor, uşurarea 
chinurilor şi fericirea veşnică. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că tradiţia 
rugăciunilor pentru morţi este apostolică, fiind o lucrare a Sfântului Duh în 
Biserică. Printre aceste rugăciuni la loc de cinste sunt Sfintele Liturghii în 
timpul cărora Biserica se roagă pentru cei răposaţi, ca ei să fie aşezaţi la loc 
de linişte, de odihnă şi de pace.11 De asemenea cei morţi sunt pomeniţi şi la 
ecteniile de la alte slujbe religioase, când sunt pomeniţi ctitorii şi 
binefăcătorii bisericii şi toţi cei care odihnesc în jurul sfântului lăcaş şi la 
serviciile religioase de seara şi de dimineaţa. În toate aceste rugăciuni 
Biserica se roagă pentru cei răposaţi, exprimând legătura credincioşilor vii 
cu cei morţi. 

Pe lângă aceste rugăciuni ale Bisericii, credincioşii sunt datori să se 
roage şi ei în particular pentru cei răposaţi. Astfel ca prin rugăciunile lor şi 
ale Bisericii, Dumnezeu Cel iubitor de oameni să Se milostivească de cei 
păcătoşi şi să-i scoată din chinurile veşnice. În cultul Bisericii noastre există 
şi o zi pentru pomenirea morţilor, sâmbăta, când sunt pomeniţi toţi cei 
răposaţi, adormiţi întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice. Sâmbăta mai are 
şi o semnificaţie specială, cum am văzut mai sus, ea fiind imaginea vieţii 
celei veşnice şi a odihnei celei veşnice care se deschide spre ziua cea mare a 
Împărăţiei cerurilor.  

În afară de aceste rugăciuni pentru cei ce au plecat din lumea 
aceasta, credincioşii ajută pe cei răposaţi prin milostenii sau pomeni. Aceste 
mijloace de intervenţie pentru răposaţi ajută foarte mult pe cel care a trecut 
dincolo şi n-a avut o viaţă întru totul plăcută lui Dumnezeu. Bunurile 
pământeşti date milostenie celor săraci12 sunt o faptă bună de mare ajutor 

                         
10 Faptele Apostolilor 12, 7-11. Credincioşii Bisericii primare se rugau pentru Apostolul 
Petru, care era în închisoare, şi un înger al Domnului l-a scos pe acesta de acolo, în timpul 
nopţii. 
11 În cadrul Sfintei Liturghii sunt pomeniţi de patru ori cei răposaţi, la proscomidie, după 
citirea Sfintei Evanghelii, la ieşirea cu Sfintele Daruri şi după prefacerea Darurilor în 
Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. 
12 Este necesar să subliniem faptul că toate aceste milostenii sunt date săracilor pe care 
Mântuitorul Hristos i-a numit fraţi ai Săi, cum ne spune Domnul: „Atunci va zice Împăratul 
celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea 
pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; 
însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi 
îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci 
drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau 
însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am 
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pentru odihna răposaţilor păcătoşi. Aşa că oricine a făcut o astfel de jertfă, a 
făcut-o Domnului: „pentru Mine aţi făcut”, aceasta demonstrând că 
Împăratul slavei nu rămâne dator celor care fac milostenie pentru ei şi 
pentru alţii. Deci, milosteniile făcute de cei vii pentru cei răposaţi au aceeaşi 
semnificaţie ca şi când aceste fapte ar fi fost făcute de aceştia. Sfântul Ioan 
Gură de Aur spune despre milostenie că: „Nimic nu e mai puternic pentru a 
şterge păcatele decât milostenia; castitatea şi postul nu fac bine decât celui 
ce le practică şi aceste două virtuţi nu ajută decât la propria sa mântuire. În 
timp ce milostenia se răspândeşte asupra tuturor şi îmbrăţişează pe toţi 
membrii trupului lui Hristos”. Deci, continuă Sfântul: „Voieşti să cinsteşti 
pe răposatul tău? Cinsteşte-l prin milostenie şi prin fapte de milostenie, căci 
numai milostenia scapă sufletele din chinurile veşnice”. Tot el zice că: 
„Milostenia, făcută în numele răposatului, este un mare ajutor pentru 
mântuirea acestuia. Îngropăciunile bogate arată nu iubirea pentru cel mort, 
ci vanitatea. De voieşti să-l plângem cu adevărat pe răposat, îţi voi arăta un 
altfel de înmormântare şi te voi învăţa să-l îmbraci cu haine ce se vor scula 
împreună cu el în ziua Judecăţii şi-l vor slăvi; aceste haine sunt milosteniile 
ce vor învia odată cu el”. Prin urmare, milostenia despre care vorbeşte 
Sfântul Hrisostom este o pecete cu care răposatul este pecetluit şi care va 
face să strălucească hainele lui, când va auzi cuvintele Dreptului Judecător: 
„Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc”. Prin urmare, conchide Sfântul 
Ierarh: „Să îngropăm morţii într-un chip folositor lor, întru slava lui 
Dumnezeu; să facem milostenie întru numele lor; să le dăm bune merinde 
pentru drumul cel veşnic”. 

Este de la sine înţeles că milosteniile şi rugăciunile n-ajută celor care 
nu cred în înviere şi nici în viaţa veşnică. Aceştia, după cuvintele Domnului 
nu vor fi iertaţi nici în veacul de acum şi nici în cel ce va să fie.13 De 
asemenea cererile şi mijlocirile Bisericii pentru cei trecuţi la viaţa veşnică se 
fac numai în veacul de acum, după sfârşitul lumii nimeni nu mai poate să 
mijlocească pentru cineva. Sfântul Ioan Damaschin spune că atunci nu vor 
mai fi nici săraci, nici preoţi şi nici rugăciune: „Aceste cuvinte se vor 
îndeplini în adevăr pentru sufletele nepăsătoare de mântuirea lor. Unde se 
vor găsi atunci săracii? Unde se va căuta un preot? Nu mai e loc nici 
pentru rugăciune, nici pentru milostivire. Aşadar, până când va sosi acea 

                                                               
îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, 
răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai 
Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 34-40). 
13 Matei 12, 31-32: „De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar 
hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, 
se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în 
veacul acesta, nici în cel ce va să fie”. 
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oră, să ne ajutăm unii pe alţii şi să aducem jertfa de milostenie Domnului 
Celui îndurat şi milostiv”. 

Cum constatăm există multe mărturii în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii 
Părinţi care adeveresc practica Bisericii de a se îngriji pentru cei răposaţi.14 
Mai mult credinţa că Mântuitorul Hristos, coborându-Se la iad pentru a 
ridica din moarte pe cei care au murit întru nădejdea venirii Sale şi a învierii 
morţilor, reprezintă temeiul dogmatic pentru care Biserica a instituit 
rugăciunile pentru cei adormiţi. Deci, Mântuitorul Hristos, fiind rugat de 
Biserică poate să scoată din iad pe oricine, cu condiţia ca acesta să fi crezut 
în El şi în Învierea lui. Mai mult Biserica a învăţat dintotdeauna că până la a 
doua venire a Domnului porţile iadului şi ale Raiului sunt în mâinile lui 
Dumnezeu, ca de altfel şi starea fiecărui credincios care a trecut la cele 
veşnice. De asemenea, existenţa vămilor, cum am văzut mai sus, în care 
îngerii şi demonii au rolul de apărători şi acuzatori ai sufletului celui 
adormit, ne arată că sufletul după moarte, ajutat de îngerul său păzitor şi de 
rugăciunile celor vii, va afla un răspuns bun la înfricoşata judecată. Este 
adevărat că nu putem şti în ce măsură rugăciunile noastre sunt ascultate de 
Dumnezeu. Avem însă credinţa că Dumnezeu ne ascultă cererile, aşa cum a 
ascultat rugăciunea lui Avraam pentru Abimelec,15 a lui Iov pentru prietenii 
săi16 şi a lui Petru pentru Tavita.17 Deci, „Biserica socoteşte, zice Părintele 
Stăniloae, că există o gradaţie atât de continuă de la treptele cele mai înalte 
ale dreptăţii până la cele mai de jos şi de aici la cei păcătoşi, încât unii din 
cei declaraţi, la judecata particulară drepţi, dar în măsură mai redusă şi 
aflaţi în rai, nu sunt prea radical deosebiţi de cei ce au în ei petele 
păcatelor în grade mai mici şi au fost lăsaţi în iad… Aceasta face posibil ca 
cei ce se află în iad, dar nu prea radical deosebiţi de cei de pe treptele cele 
mai de jos din rai să treacă în rai până la judecata din urmă, prin 
rugăciunile sfinţilor şi ale celor de pe pământ”.18 Bineînţeles, cei din 
adâncurile iadului nu pot fi ajutaţi uşor de rugăciunile Bisericii, mai ales 
dacă aceştia au refuzat cu deplină ştiinţă Sfintele Taine şi ajutorul Bisericii. 
Dar, „ceea ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu”,19 
ne spune Mântuitorul, ceea ce înseamnă că şi „cei aflaţi în iad, dar nu lipsiţi 

                         
14 Cum ştim corintenii aveau chiar obiceiul de a se boteza pentru cei morţi, în speranţa că 
acest botez va folosi celor morţi la înviere (I Corinteni 15, 29). 
15 Facere 20, 17. 
16 Iov 42, 9. 
17 Faptele Apostolilor 9, 40: „Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, 
întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe 
Petru, a şezut”. 
18 Pr. prof. D. STĂNILOAE, TDO 3..., p. 216. 
19 Luca 18, 27: „Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu”. 
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total de credinţă în Hristos până la judecata din urmă, pot fi mutaţi şi ei în 
raiul comuniunii cu Hristos până la judecata din urmă, sau pot fi ridicaţi de 
la chinuri mai grele la unele mai uşoare, prin rugăciunile celor de pe 
pământ sau ale sfinţilor”.20 Evident, Biserica, pentru că nu ştie care sunt cei 
drepţi şi care sunt cei păcătoşi, a ales să se roage pentru mântuirea tuturor.21 
În rugăciunile ei, subliniem faptul că, chiar dacă noi cerem lui Dumnezeu să 
ierte sufletele răposaţilor noştri, aceasta nu înseamnă că noi avem iniţiativa 
în iertarea acelora, ci Dumnezeu este Cel Care „are puterea să ţină vii 
spiritual în vecii vecilor pe cei ce răspund acestei pomeniri”.22 Aşadar, când 
Biserica cere lui Dumnezeu să pomenească pe cineva are în vedere ca 
respectivul să fie pomenit de Dumnezeu şi în prezent, cum va fi pomenit şi 
în veşnicie, deci să-l ţină neîncetat viu în memoria sa.23 

Aşadar, rugăciunile Bisericii Ortodoxe pentru cei răposaţi sunt 
profund impregnate de mesaj teologic, având o dublă proiecţie: una 
cosmică, prin care întreaga creaţie se bucură de fericirea elementelor ei, şi 
una eshatologică, prin care dorim ca toată lumea să intre într-un spaţiu al 
iubirii veşnice a lui Dumnezeu. Acest fapt arată că slujbele noastre ortodoxe 
întrupează învăţătura de credinţă a Bisericii, care nu este o simplă teorie sau 
filosofie, ci este un mod de a îndrepta lumea spre eshaton şi spre Parusie, 
prin pregustarea din darurile Împărăţiei cerurilor şi prin dobândirea fericirii 
veşnice. Astfel, timpul liturgic este o icoană a veşniciei exprimată într-o 
formă a temporalului şi îndreptată spre viaţa de dincolo. De aici şi de acum 
încep în realitate slujbele Bisericii, pregătind şi împărtăşind ziua cea 
neînserată a Împărăţiei lui Hristos. Precum Biserica, aşa şi slujbele pentru 
cei răposaţi împlinesc planul de mântuire prin eternitate şi temporalitate, 
ultima fiind copleşită de cea dintâi,24 fapt exprimat atât de elocvent de 
cuvintele liturgice cel mai des folosite: „acum şi pururea şi în vecii vecilor”. 

 
Doctrina catolică despre starea sufletelor după moarte – purgatoriu 
Doctrina catolică despre starea sufletelor după moarte prezintă Raiul şi iadul 
ca pe ceva „terminat” şi „desăvârşit”, iar pe cei care sălăşluiesc acolo îi 
socotesc ca aflându-se deja în plinătatea stării pe care o vor avea după 

                         
20 IBIDEM, p. 216. 
21 Există o singură categorie de răposaţi pentru care Biserica nu se roagă, pentru sfinţii 
canonizaţi, aceştia fiind ei înşişi mijlocitori şi rugători pentru oameni. Cât priveşte pe cei 
care au păcătuit împotriva Duhului Sfânt, cum spune Mântuitorul, se înţelege de la sine, că 
Biserica nu face pomenire pentru aceştia, deoarece respectivii s-au lepădat de darul Duhului 
Sfânt din proprie iniţiativă şi voinţă. 
22 IBIDEM, p. 221. 
23 IBIDEM, p. 222. 
24 Pr. prof. dr. D. STĂNILOAE, TDO, vol. 2..., p. 208. 
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Judecata de apoi. După aceştia, nu mai este nevoie să te rogi pentru cei din 
Rai, pentru că starea lor este desăvârşită, iar pentru cei din iad nu trebuie să 
ne rugăm deoarece nu mai pot fi niciodată scoşi de acolo. Dar, fiindcă unii 
mor într-o stare de „mijloc”, nici destul de desăvârşită pentru Rai, nici destul 
de rea pentru iad, socotinţa lor ar fi că aceştia au nevoie de un al treilea loc 
de curăţire, şi acesta ar fi purgatoriul. În acest loc, susţin ei, păcătoşii vor 
suferi o purificare de păcate, chiar dacă s-au spovedit pe pământ. Ca atare, 
acest argument al unei „dreptăţi” pur omeneşti, care tăgăduieşte bunătatea 
lui Dumnezeu şi iubirea Lui de oameni, stă la baza învăţăturii catolice 
despre purgatoriu. Împotriva acestora trebuie să spunem că nici măcar 
vechii Părinţi occidentali nu vorbeau despre un asemenea loc ca fiind 
„purgatoriul”, ci numai despre „curăţirea” de păcate după moarte, pe care 
unii o vedeau ca pe un „foc”, probabil în chip alegoric.  

Cât priveşte învăţătura noastră ortodoxă,25 creştinii care au murit cu 
păcate nemărturisite sau cei care n-au făcut roade vrednice de pocăinţă 
pentru păcatele lor, sunt curăţiţi şi aşezaţi în Rai, fie prin rugăciunile şi 
Liturghiile Bisericii, fie prin faptele bune săvârşite pentru ei de către cei 
rămaşi în viaţă. Chiar şi păcătoşii pedepsiţi în chinurile veşnice pot primi de 
la Dumnezeu o oarecare alinare în chinurile lor din iad şi izbăvire de 
acestea, dacă cei din Biserică se roagă pentru ei. Existenţa acestor mijlociri 
ne arată că nu există niciun foc curăţitor pentru păcătoşi, nici chiar în iad, 
întrucât focul veşnic va începe pentru păcătoşi numai după judecata de 
apoi.26 Din acest motiv credem că iertarea păcatelor după moarte vine numai 
din bunătatea lui Dumnezeu la rugăciunile Bisericii şi se extinde numai 
uneori şi la cei din iad, dar numai ca alinare de suferinţă. Deci, acest 
purgatoriu, ca loc de suferinţă şi de curăţire de păcate, din doctrina catolică, 
n-are niciun temei în Sfintele Scripturi şi nici în rugăciunile Bisericii pentru 
cei morţi. Toate sufletele care se află în chinurile cele veşnice pot fi ajutate 
de rugăciunile Bisericii, însă nu în sensul dezlegării lor desăvârşite de chinuire 
şi nici pentru o mântuire următoare. Sfântul Macarie cel Mare, într-una din 
învăţăturile sale, arăta că morţii în iad sunt chinuiţi pentru păcatele lor, iar 
atunci când cineva se roagă pentru ei, aceştia puteau fi cel mult uşuraţi în 

                         
25 Vezi AMBROZIE POGODIN, Sfântul Marcu al Efesului şi reuniunea de la Florenţa, 
Jordanville, N. Y., 1963, p. 58-73. 
26 Catolicii susţin în catehismul lor că „acei care cu adevărat se pocăiesc, s-au despărţit de 
această viaţă în dragoste faţă de Dumnezeu, înainte de a-şi putea ispăşi păcatele cu 
ajutorul faptelor bune pentru călcarea legii sau pentru ocările pe care le-au adus în viaţă, 
sufletele lor sunt curăţate după moarte cu ajutorul suferinţelor din purgatoriu. Dar pentru 
scoaterea lor din aceste suferinţe, ei sunt ajutaţi de credincioşii din această viaţă, prin 
rugăciuni, Liturghii, milostenii şi alte lucruri de evlavie”. 
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chinul lor.27 Acelaşi lucru îl spune şi Sfântul Vasile cel Mare, în rugăciunea 
de la Cincizecime: „Stăpâne Atotţiitorule, Dumnezeule al Părinţilor… Care 
şi la acest praznic, cu totul desăvârşit şi mântuitor, ai binevoit a primi 
rugăciuni de mijlocire pentru cei ţinuţi în iad, dându-ne nouă mari nădejdi 
că vei trimite uşurare şi mângâiere celor cuprinşi de întristări apăsătoare, 
auzi-ne pe noi, smeriţii robii Tăi, care ne rugăm Ţie, şi odihneşte sufletele 
robilor Tăi, celor mai înainte adormiţi, în loc luminat, în loc cu verdeaţă, în 
loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea”.28 
Este adevărat că rugăciunile Bisericii potolesc mânia divină faţă de păcătoşi 
şi Dumnezeu Se milostiveşte de aceştia scoţându-i din iad, dar această 
eliberare din chinul veşnic nu este o consecinţă a unui foc curăţitor suportat 
de aceştia în vreun loc numit purgatoriu. Sfântul Grigorie Dialogul, un 
părinte din Occident, vorbeşte de o frică expiatoare pe care o suportă unii 
chiar la ieşirea din trup.29 Alţii, sunt purificaţi după ieşirea din trup înainte 
de a veni să se închine lui Dumnezeu prin rugăciunile Sfinţilor, cum este 
cazul Sfintei Teodora din viaţa Sfântului Vasile cel Nou. Iar alţii, cu păcate 
grele sunt ţinuţi în iad, ca într-o temniţă şi strâmtorare, pentru o oarecare 
vreme, după care, prin rugăciunile celor de pe pământ, sunt duşi în Rai prin 
mila şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Cei care rămân în iad sunt uşuraţi 
întrucâtva în chinurile lor, când sfinţii şi Biserica se roagă pentru ei, aşa cum 
ne spune Sfântul Macarie. Deci iubirea de oameni a lui Dumnezeu este 
mişcată de rugăciunile Bisericii şi de Sfintele Liturghii care au menirea să 
ajute pe cei păcătoşi, aşa cum afirmă şi Sfântul Dionisie Areopagitul.30 În 

                         
27 Povestea avva Macarie: „umblând odată prin pustie am găsit o căpăţână de mort 
aruncată pe pământ. Şi atingând-o cu toiagul, căpăţâna mi-a grăit. Atunci am zis ei: tu 
cine eşti? Şi mi-a răspuns căpăţâna: eu am fost slujitor al idolilor elini care au trăit prin 
locul acesta, iar tu eşti Macarie, purtătorul de duh şi în orice ceas te vei milostivi spre cei 
ce sunt în chinuri şi te vei ruga pentru ei, aceştia se mângâie puţin. I-a zis ei bătrânul: care 
este mângâierea şi care este chinul? I-a răspuns lui: Pe cât este de departe cerul de 
pământ, atâta este focul de dedesubtul nostru, fiindcă de la picioare până la cap stăm în 
mijlocul focului şi nu este cu putinţă să se vadă cineva faţă către faţă, ci faţa fiecăruia este 
lipită de spatele celuilalt. Deci când te rogi pentru noi, din parte vede cineva faţa celuilalt. 
Aceasta este mângâierea. Şi plângând bătrânul, a zis: vai zilei aceleia în care s-a născut 
omul, dacă aceasta este mângâierea în aceste chinuri! I-a zis ei bătrânul: este altă muncă 
mai rea acolo? I-a răspuns căpăţâna: noi, ca cei ce n-am cunoscut pe Dumnezeu, suntem 
puţin miluiţi, dar cei ce au cunoscut pe Dumnezeu şi s-au lepădat de El şi n-au făcut voia 
Lui, sunt dedesubtul nostru. Şi luând bătrânul căpăţâna, a îngropat-o” (Patericul Egiptean, 
„Macarie cel Mare”, 36). 
28 Molitfelnic, „Rugăciunea a treia a Sfântului Vasile cel Mare de la Vecernia din Duminica 
Pogorârii Duhului Sfânt”, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 606. 
29 GREGOIRE LE GRAND, Dialogues IV, Traduction nouvelle precedee d’une introduction 
et accompagnee de notes considerables par M. L’Abbe Henry, Tours, 1987, p. 123-124. 
30 SF. DIONISIE AREOPAGITUL, Ierarhia bisericească VII, 7. 



41 
 

aceste slujbe se subliniază aspectul mijlocirii către Dumnezeu pentru cei 
păcătoşi, cum se spune: „De lacrămile şi de suspinurile cele din iad 
slobozeşte pe robii Tăi Mântuitorule”.31 Desigur, lacrimile şi suspinele 
păcătoşilor n-au nimic în comun cu focul curăţitor al purgatoriului, care cu 
atât mai puţin este unul vremelnic. Sfinţii şi Biserica, aşadar, fiind însufleţiţi 
de iubire şi de milă faţă de păcătoşii care sunt în suferinţe şi chinuri, se 
roagă pentru mântuirea acestora, bineînţeles dacă au adormit întru dreapta 
credinţă, adică în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice. Sfântul Teodor 
Studitul, reflectând asupra acestor realităţi, spune, la începutul canonului 
pentru cei adormiţi: „Toţi să ne rugăm lui Hristos, făcând astăzi pomenire 
morţilor celor din veac, ca să izbăvească de focul cel veşnic pe cei ce au 
adormit în credinţă şi nădejdea vieţii celei veşnice”.32 Într-un alt tropar, 
Sfântul adaugă: „De focul cel pururea arzător şi de întunericul cel 
neluminat, şi de scrâşnirea dinţilor, şi de viermele cel ce chinuieşte 
neîncetat şi de toată pedeapsa, izbăveşte Mântuitorul nostru, pe toţi cei ce 
în credinţă au adormit”.33 Aceste intercesiuni ale  sfinţilor pentru cei 
păcătoşi şi aceste rugăciuni adresate lui Dumnezeu, au rostul de a ajuta pe 
cei din chinurile veşnice, cum vedem în viaţa Sfintei Muceniţe Tecla şi în 
învăţătura Sfântului Grigorie Dialogul.34 Exemplele de mai sus nu au 

                         
31 „Canonul de sâmbătă pentru cei răposaţi”, glas 8, cântarea 6, la Slavă, în Octoih, Sibiu, 
Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1912, p. 629. 
32 SF. TEODOR STUDITUL, „Sâmbăta lăsatului sec de carne”, Cântarea 1, Stihira 1, în 
Triod, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 25. 
33 IDEM, „Sâmbăta lăsatului sec de carne”, Cântarea a V-a, Stihira 4, în Triod, p. 28. 
34 În viaţa Sfântului Grigorie, din sec. al VIII-lea, se istoriseşte cum sufletul împăratului 
Traian a primit odihnă şi chiar a fost botezat prin lacrimile Sfântului Grigorie. Să nu se mire 
nimeni că spunem că a fost botezat, fiindcă fără botez nimeni nu-L va vedea vreodată pe 
Dumnezeu; iar un al treilea chip al botezului este prin lacrimi. Într-o zi, pe când trecea prin 
Forum, i s-a descoperit Sfântului o faptă prea minunată despre care se spune că a făcut-o 
Traian, şi cercetând-o cu mare grijă, a socotit că deşi Traian era păgân, făcuse o faptă atât 
de bună, că părea mai degrabă să fie fapta unui creştin decât a unui păgân. Căci se 
povesteşte că, pe când se afla în fruntea oştirii sale, în goană mare asupra duşmanului, i-a 
fost mare milă de cuvintele unei văduve şi împăratul lumii întregi s-a oprit cu toată oastea 
ca să o asculte pe văduvă. Ea a zis: „Domnule Traian, iată bărbaţii care mi-au ucis fiul şi 
nu voiesc să-mi dea plată pentru aceasta”. El i-a răspuns: „Spune-mi despre aceasta când 
mă întorc şi-i voi sili să-ţi dea plata”. Dar ea a zis: „Doamne, dacă nu te mai întorci 
niciodată, nu va mai fi nimeni care să mă ajute”. Atunci, aşa cum era înarmat, i-a silit pe 
cei împricinaţi să plătească numaidecât cele ce-i datorau aceleia, de faţă cu el. Când 
Grigorie a descoperit această poveste, şi-a dat seama că asta era tocmai ceea ce citim în 
Scripturi: „Poartă de grijă celor fără de părinţi, fii sprijin văduvelor. Veniţi să cumpănim 
împreună, zice Domnul”. Fiindcă Sf. Grigorie nu ştia ce să facă pentru a uşura sufletul 
acestui bărbat care i-a adus aminte de cuvintele lui Hristos, a mers la Biserica Sfântului 
Petru şi a vărsat multe lacrimi, după obiceiul lui, până când, în cele din urmă, prin 
descoperire dumnezeiască a aflat că rugăciunile lui au primit răspuns, văzând că nu mai 
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menirea să ne arate că Biserica s-ar ruga pentru necredincioşi, ci vrea să 
sublinieze faptul că rugăciunile sfinţilor sunt ascultate de Dumnezeu,35 care 
pentru dragostea plăcuţilor Săi izbăveşte din osândă veşnică şi pe cei 
necredincioşi.36 

În argumentarea lor pentru susţinerea purgatorului, catolicii mai 
aduc ca argument şi cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care  zice: „Căci 
nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos. 
Iar de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint, sau pietre scumpe, 
lemne, fân, trestie. Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua 
(Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel 
este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua 
plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, 
dar aşa ca prin foc”.37 La prima vedere acest citat ar aduce în prim plan 
ideea focului purgatoriului. Dar o analiză obiectivă ne duce la o altă 
înţelegere a celor spuse de Apostol, care contrazice doctrina catolică despre 
purgatoriu. Deci, fericitul Pavel n-a numit acest foc ca fiind purgatoriu, ci 
unul doveditor, lămuritor al faptelor păcătosului. De fapt prin acest foc 
trebuie să treacă toate faptele omului şi cele bune şi cele rele. Cele bune, 
adică aurul, argintul, sau pietrele scumpe, care n-au trebuinţă de nicio 
purificare. Cei care aduc fapte rele, lemne, fân, trestie, acestea se vor arde şi 
cei care le aduc vor fi păgubiţi. Apostolul mai adaugă că aceste evenimente 
se vor petrece în „ziua Domnului”, adică în ziua Judecăţii viitoare. Aceasta 
înseamnă că existenţa unui foc al purgatoriului, după venirea înfricoşătoarei 
Judecăţi, n-are niciun rost pentru că după această zi nimeni nu se mai 
gândeşte la o ispăşire a păcatelor. Însuşi Domnul ne spune că după 
înfricoşata judecată, păcătoşii „vor merge la osândă veşnică, iar drepţii la 
viaţă veşnică”.38 De asemenea tot Domnul ne mai spune că atunci la 
sfârşitul veacurilor: „vor ieşi din morminte cei ce au făcut cele bune, spre 
învierea vieţii, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândirii”.39 Deci 

                                                               
ceruse niciodată aceasta pentru vreun alt păgân” (Cea dintâi viaţă a lui Grigorie cel Mare, 
scrisă de un călugăr necunoscut din Whitby, traducere de Bertram Colgrave, The University 
of Kansas Press, Lawrence, Kansas, 1968, cap. 29, p. 127-129). 
35 Matei 18, 19-20: „Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în 
privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. 
Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”. 
36 Cu toate că Scriptura spune „sfânt şi cucernic gând este a se ruga cineva pentru cei morţi 
ca să se slobozească de păcat” (II Macabei 12, 44-46), totuşi din aceste exemple nu găsim 
niciun temei despre focul purgatoriului, izbăvirea celor păcătoşi din chinurile iadului 
nefiind decât rodul rugăciunilor şi lucrarea iubirii lui Dumnezeu. 
37 I Corinteni 3, 11-15. 
38 Matei 25, 46. 
39 Ioan 5, 29. 
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în cele spuse de Sfântul Pavel nu găsim niciun argument pentru susţinerea 
unui loc intermediar între iad şi Rai. Desigur, Sfântul Apostol, ce-i drept, 
vorbeşte despre două categorii de oameni, unii care merg la viaţă veşnică, în 
Rai, şi alţi care merg la osândă veşnică, în iad. Cum ştim din Sfânta 
Evanghelie, pe cei dintâi îi numeşte Mântuitorul „oi”, iar pe cei din urmă îi 
numeşte „capre”,40 fără să amintească ceva despre un foc curăţitor.41 

Dar, focul curăţitor de la sfârşitul veacurilor are cu totul altă 
semnificaţie, el este amintit în contextul faptului că sfinţii şi drepţii vor fi şi 
mai strălucitori decât erau până la judecata obştească. Cei păcătoşi însă 
poartă cu ei răul ca o materie care arde în foc, adică vor fi lipsiţi de faptele 
lor, prin foc. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind cuvintele Sfântului Apostol 
Pavel din Epistola către Corinteni, crede că este vorba despre focul în care 
se vor chinui păcătoşii, după judecata din urmă.42 Asemenea lui, tâlcuieşte şi 
Sfântul Vasile cel Mare care socoteşte că „focul pregătit spre pedeapsa 
diavolului şi îngerilor lui,43 se taie la glasul Domnului; şi iată şi pricina: în 
foc sunt două puteri: una care arde şi alta care luminează; puterea 
usturătoare şi pedepsitoare a focului rămâne celor vrednici de ardere, iar 
puterea luminoasă a focului, prin strălucirea lui, este sortită celor fericiţi. 
Glasul Domnului, deci, taie para focului şi o împarte în aşa fel încât focul 
pedepsei să fie neluminos, iar lumina odihnei să rămână nearzătoare”.44 
După cum se poate vedea, glasul Domnului, care împarte şi desparte flacăra 
focului arată că partea cea întunecată poate fi focul chinuirii, iar partea care 
nu arde este o lumină a bucuriei şi a odihnei care nu este arzătoare. Această 
împărţire a focului, desigur, va fi atunci când Dumnezeu va judeca viii şi 
morţii, când toţi oamenii vor trece prin el. În urma acestui foc, lucrările 
luminoase şi strălucitoare ale omului se vor arăta şi mai strălucitoare, iar 
posesorul acestor fapte va primi în urma acestei cercetări răsplata cea 
veşnică. În schimb, cei care au săvârşit fapte vrednice de osândă, adică 
lucruri perisabile şi uşor inflamabile, paie, fân, trestie, după cuvântul 
Sfântului Apostol Pavel, aceia vor fi osândiţi la muncă veşnică, în iad. Pe 

                         
40 Matei 25, 31-46. 
41 Considerăm că Sfântul Apostol se referă aici la cele spuse de Proorocul David: „Foc 
înaintea Lui va arde, şi împrejurul Lui, vifor mare”; (Psalmul 49, 4) sau: „Foc înaintea Lui 
va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui”, (Psalmul 96, 3) sau la ceea ce vorbeşte şi 
Proorocul Daniel despre: „Un râu de foc care se vărsa şi ieşea din el”, (Daniel 7, 10) fără 
ca acest foc să fie cel al purgatoriului. 
42 SF. IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la I Corinteni 9. 
43 Exod 14, 21. 
44 SF. VASILE CEL MARE, Omilie la Psalmul 28, trad. Pr. D. Fecioru, PSB 17, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1986, p. 231; IDEM, Asceticele, PSB 18, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989. 
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aceşti „vrednici de ardere” îi va chinui „puterea usturătoare şi pedepsitoare 
a focului”, care va lucra asupra lor, dar nu-i va consuma niciodată.  

Din cele arătate mai sus deducem că „mântuirea”, „scăparea de 
osândă” sau „trecerea prin foc” nu înseamnă nicidecum „purgatoriu”. 
Cuvintele Sfântului Apostol, chiar dacă în gândirea fericitului Augustin sau 
a altor învăţători din occident, ar avea altă înţelegere, totuşi textul nu 
sugerează absolut nicăieri ideea unui foc curăţitor al purgatoriului 
vremelnic. Evident, în cazul în care am avea un foc curăţitor, ar trebui să 
acceptăm şi teoria lui Origen care vorbeşte despre restabilirea finală a 
sufletelor, apocatastaza, printr-un foc curăţitor.45   

Aşadar, după învăţătura Bisericii noastre, spre deosebire de cea 
Catolică, iertarea păcatelor este o izbăvire de osândă şi de focul cel veşnic. 
Cel care primeşte această iertare de păcate, prin Taina Sfintei Spovedanii, 
este izbăvit de osânda pricinuită de fărădelegile sale. Această iertare însă 
este de mai multe feluri: iertarea păcatelor prin Taina Botezului; iertarea 
prin Taina Spovedaniei, prin pocăinţă şi săvârşirea faptelor bune în viaţa 
pământească şi iertarea păcatelor după moarte, prin fapte bune şi prin 
rugăciunile Bisericii, care se roagă pentru cei morţi. Prin Taina Sfântului 
Botez, iertarea păcatelor nu survine în urma vreunei osteneli sau vreunei 
nevoinţe aparte, ea fiind o lucrare a harului divin care luminează viaţa 
omului. Pentru cea de-a doua iertare, din Taina Spovedaniei, omul are 
nevoie de pocăinţă şi osteneală, de lacrimi şi nevoinţe sincere, aşa cum ne 
învaţă Psalmistul: „Spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele 
aşternutul meu voi uda”.46 Cât priveşte cea de-a treia iertare a păcatelor, este 
lucrarea harului Duhului Sfânt şi a iubirii Lui, a mijlocirii sfinţilor, 
împreună cu lucrarea Bisericii şi a faptelor bune ale credincioşilor. Spre 
deosebire de cea dintâi iertare care priveşte iertarea tuturor păcatelor prin 
Taina Botezului, cea de-a treia iertare a păcătoşilor, după ce au trecut din 
această viaţă în viaţa veşnică, are în vedere iertarea numai a păcatelor care 
nu sunt de moarte şi pentru care omul nu s-a pocăit în această viaţă.47 În 
                         
45 După cum se cunoaşte, această rătăcire a fost condamnată la Sinodul V Ecumenic şi 
astfel Origen şi teoria lui au fost înlăturate pentru totdeauna din viaţa Bisericii (Vezi 
hotărârile Sinodului V Ecumenic). 
46 Psalmul 6, 6. Sfânta Scriptură şi viaţa Bisericii mai are şi ale multe exemple de oameni 
care au dobândit iertare de la Dumnezeu datorită pocăinţei lor, cum este cazul ninivitenilor 
şi umilinţa lui Manase, pocăinţa lui Petru etc. 
47 Sfântul Ioan Evanghelistul împarte păcatele în păcate de moarte şi păcate care nu sunt de 
moarte: „Şi dacă ştim că El ne ascultă ceea ce Îi cerem, ştim că dobândim cererile pe care I 
le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind – păcat nu de moarte – să se roage, 
şi Dumnezeu va da viaţă acelui frate, anume celor ce nu păcătuiesc de moarte. Este şi 
păcat de moarte; nu zic să se roage pentru acela. Orice nedreptate este păcat, dar este şi 
păcat care nu e de moarte” (I Ioan 5, 15-17). 
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acest context, Mântuitorul Iisus Hristos şi Biserica Sa sunt aceia care poartă 
grijă de fiii şi fiicele lor, atât în această viaţă, cât şi după ce vor trece în viaţa 
veşnică.  

Referitor la starea celor drepţi şi a celor păcătoşi până la judecata 
universală, Biserica noastră ne învaţă că nici unii şi nici alţii n-au primit 
întreaga fericire şi nici osândă definitivă la chinurile veşnice. Cu toţii 
aşteaptă Judecata de Apoi şi învierea tuturor în locurile corespunzătoare 
faptelor lor. Cei drepţi sunt la odihnă în Rai şi continuă să înainteze în 
cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu, aprofundându-se din ce în ce mai mult 
în iubirea divină. Fireşte, aceştia sunt deja împreună cu îngerii şi văd faţa lui 
Dumnezeu, bucurându-se de această comuniune. Adesea ei ne cercetează şi 
sunt mijlocitorii noştri înaintea Preasfintei Treimi, rugându-se pentru noi 
înaintea lui Dumnezeu. Acest dar, ei l-au primit de la Domnul, cum spune 
Mântuitorul: „în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. Adevărat, adevărat 
zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. Până acum 
n-aţi cerut nimic în numele Meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să 
fie deplină”.48 Pentru faptul că ei s-au unit cu Dumnezeu în iubire se bucură 
şi de lumina slavei Lui desăvârşită şi mai curată decât atunci când erau pe 
pământ. Cei păcătoşi, în schimb, sunt siliţi la chinuri în iad, ca bogatul 
nemilostiv, „în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra 
morţii”, 49 cum zice Psalmistul David sau cum spune dreptul Iov: „în ţinutul 
întunericului şi al umbrelor morţii, ţara de întuneric şi neorânduială unde 
lumina e totuna cu bezna”.50 Rezultă de aici că drepţii rămân întru bucuria şi 
veselia Domnului,51 aşteptând intrarea definitivă în Împărăţia cerurilor, unde 
vor primi toate bunătăţile, pe care „ochiul nu le-a văzut şi urechea n-a auzit 
şi la inima omului nu s-au suit”,52 cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel, 
iar cei păcătoşi, cu înfrigurare şi mare teamă, vor aştepta în temniţele 
iadului, fără de mângâiere şi fără lumină, hotărârea Judecăţii din urmă.53   

                         
48 Ioan 16, 23-24. 
49 Psalmul 87, 6. 
50 Iov 10, 21-22. 
51 Matei 25, 21: „Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost 
credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău”. 
52 I Corinteni 2, 9. 
53 Unii sfinţi au primit de la Dumnezeu încă din viaţa aceasta descoperirea acestor taine 
dumnezeieşti, privind chinurile viitoare ale păcătoşilor şi fericirea veşnică a celor drepţi. 
Trebuie să înţelegem însă că aceste revelaţii sunt numai zugrăviri în duh, cum este viziunea 
proorocului Daniel, despre înfricoşata Judecată: „Am privit până când au fost aşezate 
scaune, şi S-a aşezat Cel vechi de zile; îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada, iar părul 
capului Său curat ca lâna; tronul Său, flăcări de foc; roţile lui, foc arzător. Un râu de foc 
se vărsa şi ieşea din el; mii de mii Îi slujeau şi miriade de miriade stăteau înaintea Lui! 
Judecătorul S-a aşezat şi cărţile au fost deschise” (Daniel 7, 9-10). 
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În sprijinul teoriei lor, catolicii pornesc de la faptul că păcatul are 
două aspecte: călcarea poruncii lui Dumnezeu şi osânda care urmează din 
aceasta. Acestor două reprezentări le corespund două acţiuni: pocăinţa şi 
responsabilitatea penală faţă de păcatele săvârşite. Dacă păcătosul a fost 
iertat de Dumnezeu, totuşi n-a fost întru totul absolvit de pedeapsă  pentru 
că n-a fost ispăşită vina păcatului. Gândirea lor contrazice atât învăţătura 
Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi, cât şi practica omenească potrivit 
căreia, un judecător, după ce a iertat un vinovat nu-l mai osândeşte la 
moarte. Cu atât mai mult, Dumnezeu zice prin proorocul Iezechiel: „Precum 
este adevărat că Eu sunt viu, tot aşa este de adevărat că Eu nu voiesc 
moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie 
viu. Deci, întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele! Pentru ce 
să muriţi voi, casa lui Israel?”54 Aşadar, Dumnezeu când iartă pe păcătos îl 
iartă şi îl şi slobozeşte de chinuri, deodată cu iertarea. Deci dacă omul a 
călcat legea lui Dumnezeu, fapta lui ducând la osândă, atunci când vinovăţia 
i-a fost iertată şi omul s-a împăcat cu Dumnezeu, urmează de la sine că atât 
osânda, cât şi vina încetează să mai fie osândite. Ca atare, purgatoriul este 
de neînţeles cum poate să fie o stare de curăţire sau purificare prin suferinţă, 
pentru cei care, în momentul morţii nu sunt mântuiţi şi nu sunt în stare de 
har. Este adevărat, că din punct de vedere practic, Biserica Catolică a 
inventat purgatoriu pentru că a avut în vedere o taxă care să răscumpere pe 
cel păcătos aflat într-un loc de curăţire. Din acest punct de vedere 
purgatoriul este considerat ca un al treilea loc, alături de iad şi Rai, un loc 
purificator de trecere printr-un foc material, fizic, creat, un infern temporar 
şi provizoriu a cărui suferinţă are valoare de ispăşire. În acest loc şi în aceste 
suferinţe merg cei care au făcut păcate veniale, dar care, deşi le-au spovedit, 
n-au satisfăcut penitenţă corespunzătoare în această viaţă. După susţinătorii 
acestei învăţături, păcatul, chiar dacă este mărturisit, el are totuşi o pedeapsă 
temporară iar faptele de penitenţă nu sunt suficiente, aşa că pedepsele de 
ispăşire nesatisfăcute aici, vor fi reluate în purgatoriu. Această credinţă în 
purgatoriu s-a dezvoltat şi în relaţie cu convingerea Bisericii romano-catolice 
că are putere asupra sufletelor care se află în purgatoriu. Datorită acestei 
pretenţii ea poate număra şi aprecia păcatele oamenilor precum şi meritele 
acestora, distribuind astfel graţii celor ce au nevoie. În virtutea acestui drept, 
ea poate uşura şi scurta pedepsele credincioşilor ei printr-un sistem de 
indulgenţe de care dispune autoritatea sacerdotală.  

Din alt punct de vedere, purgatoriu este mai mult un sistem peniteţial 
juridic, care contrazice ideea de dreptate din Sfânta Scriptură şi care 
anulează valoarea iertării din cadrul Sfintei Spovedanii. Mai mult, concepţia 

                         
54 Iezechiel 33, 11.  



47 
 

despre purgatoriu, fiind în contradicţie cu credinţa în eficienţa Tainei 
spovedaniei, diminuează şi puterea rugăciunilor Bisericii pentru cei morţi. 
Pentru aceasta, Ortodoxia a învăţat că orice pedeapsă temporară, cu caracter 
de ispăşire, nu mai are niciun rost după ce credinciosul a fost dezlegat de 
păcatele mărturisite înaintea preotului şi apoi a primit dezlegare, după 
cuvintele Domnului: „Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, 
vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în 
cer”.55 Însăşi rugăciunea de dezlegare aminteşte de această lucrare a 
Duhului Sfânt, în sensul iertării celui care doreşte să se mărturisească: 
„spune toate păcatele.... ca să iei adevărata tămăduire de la Însuşi Doctorul 
şi Mântuitorul sufletelor şi al trupurilor noastre. Ia seama, dar, de vreme ce 
ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat”.56 Prin urmare, o pedeapsă 
plătită după moarte printr-o suferinţă expiatoare în focul purgatorului ar 
arăta ineficienţa spovedaniei.57 Iar, dacă ne referim şi la teza indulgenţelor, 
vom constata în plus că aceasta se sprijină pe o teorie străină Sfintei 
Scripturi şi Sfinţilor Părinţi, aceea a „meritelor supra-abundente” ale 
sfinţilor. Fără îndoială această învăţătură se contrazice cu învăţătura despre 
Împărăţia lui Dumnezeu, care nu este o răsplată legalistă, ci comuniunea 
prin credinţă cu Cel Ce este învierea şi viaţa, cum ne spune Mântuitorul:  
„Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. 
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac”.58 Evident, dacă 
viaţa paradisiacă şi iadul sunt văzute numai prin prisma juridică a răsplăţii şi 
a pedepsei, se poate ajunge la necesitatea purgatoriului pentru ca sufletele să-şi 
plătească în acest loc datoriile pe care n-au apucat să şi le plătească în viaţa 
pământească. După aceştia şi focul iadului, adică însăşi slava dumnezeiască 
care-i „arde” pe cei din iad, nu poate fi necreat ci ceva creat.59 
                         
55 Matei 18, 18. 
56 Molitfelnic, „Rugăciunea pe care o rosteşte preotul înainte ca penitentul să se 
spovedească”. 
57 În ceea ce priveşte epitimia sau canonul, aceasta are o funcţie pedagogică de întărire a 
credinciosului în viaţa evlavioasă de după Taina Spovedaniei şi nu contrazice iertarea 
păcatelor. 
58 Ioan 11, 20-27. 
59 FER. AUGUSTIN, în lucrarea Cetatea lui Dumnezeu, descrie focul creat al iadului în 
reprezentări înfricoşătoare. Desigur, el vrând să demonstreze că focul veşnic al iadului 
există, fără ca vreodată să se stingă sau să se micşoreze în acesta trupurile vii. Ne spune că 
există viermi care trăiesc la cele mai înalte temperaturi (într-adevăr există asemenea 
microorganisme, precum şi altele care trăiesc la hotarele cele mai de jos ale temperaturii). 
Între acestea se află şi salamandra. Doar că după concepţiile mitice ale acelei epoci, 
salamandra stinge focul atunci când se află în acesta. Vulcanii Siciliei scot flăcări şi nu ard 
niciodată. De altfel, trupul îngheţat al mortului nu se dezgheaţă niciodată în niciun fel. 
Chiar Augustin ne spune că la un prânz a luat pe ascuns o bucată de carne îngheţată şi a 
făcut experimentul). Varul este veşnic o flacără vie, care nu se stinge decât în apă (Vezi: De 
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Prin urmare, Biserica Ortodoxă, spre deosebire de cea Catolică, a 
învăţat dintotdeauna că există o judecată particulară care introduce sufletele 
într-o stare de aşteptare a Parusiei şi învierii de obşte. Această stare, de 
bucurie sau de suferinţă, nu este nici perfectă şi nici definitivă, ceea ce 
înseamnă că, înaintea judecăţii din urmă şi a învierii morţilor, sufletele nu 
ajung la o fericire desăvârşită sau la o pedeapsă fără de sfârşit. Nici chiar 
drepţii sau sfinţii nu se bucură de fericirea deplină până la a doua venire a 
Domnului, întrucât judecata particulară nu hotărăşte un loc decisiv pentru 
aceştia. Acest aspect se reflectă chiar în rânduiala Proscomidiei unde sunt 
puse miride pentru morţi şi pentru vii ceea ce denotă că Biserica se roagă 
pentru toţi, drepţi şi păcătoşi.60 Mai mult, pentru ortodocşi, purgatoriu 
anulează judecata particulară şi minimizează efectul Sfintei Spovedanii prin 
care credinciosul primeşte iertarea păcatelor în urma mărturisirii păcatelor 
cu sinceritate înaintea duhovnicului. Apoi, este o rătăcire să afirmi că 
suferinţele din cealaltă viaţă au o valoare ispăşitoare, contrazicând pe 
Sfântul Apostol Pavel, care zice că  „lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl 
va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va 
lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va 
rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă 
se va mântui, dar aşa ca prin foc”.61 Ideea Sfântului Apostol Pavel, cum am 
văzut, este de a arăta dreptatea lui Dumnezeu faţă de lucrul fiecăruia, 
nicidecum de a prezenta meritul şi indulgenţele oferite celor din purgatoriu. 

Concluzionând cele prezentate mai sus putem spune că existenţa 
Raiului şi a iadului sunt două realităţi concrete şi distincte. Raiul este 
caracterizat ca fiind fericirea de după judecata particulară, iar iadul locul de 
osândă a celor păcătoşi. Când va veni însă Mântuitorul să judece viii şi 
morţii şi când toţi oamenii vor învia, atunci şi drepţii vor vedea pe 
Dumnezeu faţă către faţă şi cu ochii trupeşti, iar păcătoşii vor primi osândă 

                                                               
Civitate Dei 21, 2 şi 4 PL 41, 700-712). În acest fel, Augustin – îl precedase deja Tertulian 
– a dat prin aceste descrieri o bază pentru scolastici, ca să susţină că focul iadului este creat. 
De altfel şi nedistingerea între Fiinţă şi lucrări în Dumnezeu conduce tot acolo. (Realitatea 
creată trebuie să vină în mod necesar în legătură cu cei din iad, iar nu fiinţa necreată a lui 
Dumnezeu). Desigur, teologia ortodoxă, nu acceptă acest punct de vedere. Dumnezeu, prin 
lucrările Lui necreate, cuprinde totul. Cei din iad simt durerea, ca orbii, care nu au vederea 
lui Dumnezeu. Influenţa vine de la lucrarea necreată luminoasă care pentru orbi din iad este 
dureroasă (Vezi: NICHIFOR GREGORAS, Istoria Imperiului Bizantin 24, 9 PG 148, 
1424C): „Auzim aşadar, din Evanghelii că focul este gătit diavolului şi îngerilor săi. Şi 
deloc nu este necreat acela, aşa cum susţine Palama, iar Dumnezeu cel fără de început nu 
poate să fie în el”. 
60 De aici înţelegem clar de ce Biserica noastră, spre deosebire de cea Catolică, n-a acceptat 
niciodată credinţa în purgatoriu, tocmai pentru că n-are un fundament biblic şi nici patristic. 
61 I Corinteni 3, 13-15. 
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definitivă. Deci starea din Rai cuprinde atât sufletele cât şi trupurile 
oamenilor, fericirea fiind dăruită pentru omul întreg, iar starea din iad va fi 
de osândă veşnică, de plângere şi scrâşnire a dinţilor. Între aceste două 
realităţi, Rai şi iad, nu mai există niciun loc intermediar, purgatoriu, şi 
niciun foc curăţitor, din care omul ar putea scăpa prin meritele prisositoare 
ale cuiva. 
 
Abstract: The Church is praying for all the people, living and dead, the 
base of these prayers being the Christ’s love and commandments 
Our Orthodox Church teaches that the salvation does not end in the death of 
the Saviour Christ on the cross, but in the union of the Crucified and Risen 
with the people who believe in Him, so that they might die, to sin and live. 
Consequently with this, it gives a place of great importance to the prayers 
for the departed in the economy of salvation as a means by which achieves 
the forgiveness of their sins and their union with the Trinity.  

At the base of this belief about prayers for the dead stands 
confidence in the possible work of the Holy Divine of the Saviour Christ by 
intercession of people for other people, in the environment of the Church as 
the mystical body of the Lord.  

It is the belief that Divine Spirit can work through the Church over 
the death men which were not received by the Saviour Christ in the 
kingdom of heaven because of their sins.  

In addition to the prayers of the Church, the faithful are exhorted to 
pray particularly for those who are death. So by their and Church’s prayers, 
God, Who is loving people, to be gracious to sinners and to take them out of 
the eternal torments.  

In our church worship there is one day for the remembrance of the 
dead on Saturday, when all the dead are remembered, asleep in the hope of 
resurrection and eternal life. 
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Die Verwendung des Jesajabuches im Dialog des  
Katholikos Timotheos mit dem Kalifen al-Mahdi 
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I. 
Die Methodik der Kommentierung biblischer Bücher in der Kirche des 
Ostens nach dem 6. Jahrhundert schien noch vor wenigen Jahrzehnten ein 
nur wenig spannendes Feld der Forschung zu sein. Sie lud allenfalls dazu 
ein, sich Gedanken über den Traditionalismus und die festgelegte Art und 
Weise der ostsyrischen Schriftauslegung im Sassanidenreich zu machen.2 
Zu sehr glaubte man den immerzu wiederholten Beteuerungen und 
Beschlüssen der Synoden der Kirche, in denen stets aufs Neue die Autorität 
des Theodor von Mopsuestia für alle Fragen der Schriftauslegung 
festgehalten wurde und somit scheinbar die Methode der Typlogischen 
Schriftauslegung zur unumstritten allein gültigen Methodik avancierte.3 
Natürlich gab es Anhaltspunkte für diese Sicht auch außerhalb der 
Synodaltexte. Aber schon bei näherem Hinsehen erwies sich alsbald, dass 
die Dinge doch wesentlich differenzierter zu betrachten sind. Ohne hier die 
Stationen der Kommmentartradition und die Verankerung der Exegese an 
den Schulen der Kirche des Ostens eingehender zu erörtern, bleibt doch mit 
Adam Becker festzuhalten, dass eine Zuteilung der exegetischen Methoden 
– Allegorese bei den Alexandrinern, Typologie bei den Antiochenern – dem 
Tatbestand nicht gerecht wird.4 Zu deutlich ist, dass die Allegorese ganz 
selbstverständlich im ostsyrischen Bereich im Gebrauch ist. 

                         
1 Universitatea „Georg August” Göttingen, Germania. 
2 L. SCHLIMME – W. STROTHMANN – G.WIEßNER (Hgg.), Traditionalismus und 
Orthodoxie als konstitutive Faktoren der syrischen Geistesgeschichte, in: Symposium 
Syriacum 1976: Rapports et Communications (Orientalia Christinana Analecta 205), Rom, 
Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1978, 179-197. 
3 A. BECKER, Fear of God and the beginning of Wisdom, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2006. 
4 BECKER, Fear of God (Anm. 2), S. 118. Zum Verhältnis von Theologie und Exegese in 
Nisibis vgl. M. TAMCKE, Some Remarks on the Relationship of Exegesis and Theology in 
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Tatsächlich ist mit Becker aber auch das Bekenntnis der Synoden 
zur Autorität des Theodor von Mopsuestia zu hinterfragen: „However, the 
East-Syrian reliance on Theodore was not as complete as scholars, often 
following the statements of the East Syrians themselves, have suggested. 
While the East Syrians continued to pay lip service to Theodore’s authority 
– perhaps because his name had become an emblem of their resistance to 
Western Christological formulations – they relied on other sources and at 
times even engaged in exegetical activity of which Theodore would have 
disapproved, such as allegorical exegesis“.5 Und so nimmt sich der Versuch 
der Repräsentanten der antiochenischen Tradition der Gegenwart, sich 
umfassend mit der Auslegungstradition ihrer Schule als einem die 
Konfessionsgrenzen überschreitenden Phänomen zu befassen (so das 
internationale Symposium „Exegesis and Theology in the Antiochian 
Schools Antioch, Edessa and Nisibis“ im Februar 2012 in 
Balamand/Libanon),6 unter Einschluss der Kirche des Ostens, die ansonsten 
ökumenisch im Mittleren Osten nach wie vor geächtet und aus den 
entscheidenden Gremien fern gehalten wird, einen etwas plausibleren 
Charakter an, als es auf den ersten Blick europäisch-amerikanischer 
Wissenschaftstradition erscheinen will.  

Eine Vielzahl von Gründen dürfte den Fluss von Ideen und 
Methoden im Bereich der Kirche des Ostens im 7. und 8. Jahrhundert 
erheblich beschleunigt haben. Seit dem 6. Jahrhundert schon hatten sich 
zwei Inseln der Miaphysiten im Kerngebiet der Kirche des Ostens etabliert 
(Tagrit und Mar Matta) und machten damit deren Exegese und Theologie 
einmal mehr präsent.7 Im Jahr 635 empfahl der Kaiser Tai Tsung seinen 
Untertanen in China das Studium der Lehren der Kirche des Ostens,8 Indien 

                                                               
the School of Nisibis (erscheint im Sammelband der Universität Balamand zu deren 
Konferenz zur antiochenischen Exegese, s. Anm. 5). 
5 BECKER, Fear of God (Anm. 2) 116. 
6 http://theology.balamand.edu.lb/index.php/conferences/the-antiochian-schools-
symposium-2012/1042-conference-synthesis-the-antiochian-schools-symposium-2012. 
7 A. VÖÖBUS, Reorganisierung der Westsyrischen Kirche in Persien. Neues Licht aus 
einer sehr wertvollen Urkunde, in Oriens Christianus 51 (1967) 106-111. 
8 Als Einstieg ist immer noch der Klassiker von J. Richter geeignet (Allgemeine 
evangelische Missionsgeschichte, Bd. 4: Das Werden der christlichen Kirche in China, 
Gütersloh, Bertelsmann, 1928). International haben sich die auf dem Gebiet der Kirche des 
Ostens in China arbeitenden Forscher zu einer turnusmäßig tagenden Konferenz 
zusammengeschlossen (Austragungsort zunächst St. Augustin bei Bonn, mittlerweile 
Salzburg), deren Akten jeweils im Anschluss an eine Konferenz in Sammelbänden 
veröffentlicht werden. Letzter Band: D. WINKLER – LI TANG (Hgg.), Hidden Treasures 
and Intercultural Encounters. Studies on East Syriac Christianity in China and Central 
Asia, Wirn, Lit, 2009. 
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war da längst erreicht,9 die Gemeinden auf der Arabischen Halbinsel 
standen vor der Blüte ihres Literaturschaffens,10 über die Weiten 
Zentralasiens erstreckten sich die Metropolien des Äußeren, auf dem Boden 
des Byzantischen Reiches etablierten sich verstärkt Gemeinden aufgrund der 
persischen Eroberung fast des gesamtes orientalischen Gebietes des 
Byzantinischen Reiches bis nach Ägypten. Jede geographische Erweiterung 
des Ausdehnungsgebietes der Kirche brachte die ihr eigenen 
Herausforderungen für das Schriftverständnis mit sich. Und natürlich 
bedeutete der Siegeszug der Araber und des Islam in dieser Hinsicht nun 
eine ganz neue Dimension, da sie alsbald die Zorastrier als dominantes 
religiöses Gegenüber ablösten.11 Ende des 6. und zu Beginn des 7. 
Jahrhunderts rang die Kirche über Jahrzehnte mit der theologischen 
Reformbewegung um den Leiter der Schule von Nisibis, Henana, der neue 
Akzente in Theologie und Exegese setzte, zu der wohl auch die verstärkte 
Aufnahme der Schriften des Johannes Chrysostomus gehörte. Es ist noch zu 
klären, wie diese Impulse sich auf die weitere Fortentwicklung der 
ostsyrischen Theologie und Exegese im 7. und 8. Jahrhundert auswirkten; 
deutlich ist nur schon, dass die exegetischen Werke Henanas noch in den 
folgenden Jahrhunderten Eingang in die großen Kommentare bedeutender 
Exegeten fanden und es weiterhin Autoren gab, die sein Andenken in 
höchsten Ehren hielten, obgleich die kirchlichen Synoden ihn fortgesetzt 
verurteilten und er zum Inbegriff häretischen Denkens seitens besonders der 
ostsyrischen Orthodoxie verpflichteten Theologen wurde.12 
 

                         
9 Über die Schwierigkeiten, die frühe Geschichte der indischen Thomaschristenheit historisch 
korrekt und jenseits verschiedener Ideologisierungen zu erfassen vgl. K. HERMES, „Coutdown 
to 1999”. Die Synode von Diamper (1599) im Spiegel der verschiedenen Kirchen der 
südindischen Thomaschristenheit, in: M. TAMCKE – W. SCHWAIGERT – E. SCHLARB 

(Hgg.), Syrisches Christentum weltweit. Festschrift Wolfgang Hage (Studien zur 
Orientalischen Kirchengeschichte 1), Münster, Lit, 1995, 325-340. 
10 Vgl. M. TAMCKE, Der Patriarch und seine arabischen Christen. Die nestorianischen 
Katholikoi-Patriarchen in ihren Anweisungen für Kirchenglieder auf der Arabischen 
Halbinsel in frühomajadischer Zeit, in D. KREIKENBOHM (Hg.), Arabische Christen – 
Christen in Arabien (Nordostafrikanisch/Westasiatische Studien 6), Frankfurt, Lang, 2007, 
105-120; M. TAMCKE, The Catholicos Ischo'jahb III and Giwargis and the Arabs, in: R.J. 
MOUAWAD (Hg.), Les transmetteurs de civilisations. L’expérience du Bilad El-Sham à 
l’époque omeyyade (Patrimoine Syriaque: Actes du Colloques IX, Volume I), Antelias 
2005, CERO, 199-210. 
11 Überblick zum Siegeszug der Araber im Bereich der Kirche des Ostens: F. DONNER, 
The early Islamic conquests, Princeton, Princeton University Press, 1981; M.G. MORONY, 
Iraq after the Muslim conquest, Princeton, Princeton University Press, 1984. 
12 A. VÖÖBUS, History of the School of Nisibis (CSCO 266), Louvain, Peeters, 1965; 
BECKER, Fear of God (Anm. 2), S. 118.  
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II. 
Als nun Bagdad zum Zentrum des neuen Weltreiches wurde und die Kalifen 
hier residierten, da lag das Kerngebiet der Kirche ganz nah am Herzen der 
neuen Macht.13 Der Katholikos-Patriarch Timotheos I. war sodann der erste, 
der auch tatsächlich auf Dauer in die neue Stadt des Kalifen übersiedelte.14 
Er gehört zu den interessantesten Autoren der Kirche des Ostens, die in den 
christlich-islamischen Dialog involviert waren.15 Die folgenden 
Beobachtungen machen sich ausschließlich an dem Text fest, der zu seinem 
Dialog mit dem Kalifen al-Mahdi überliefert ist.16 Der Text ist ursprünglich 
auf Syrisch abgefasst worden, doch gibt es auch eine besonders 
wirkungsvolle jüngere arabische Version.17 Die jüngste Edition lieferte 
Martin Heimgartner zunächst als Habilitationsschrift in Halle ab (Gutachter: 
Ulrich, Tubach, Tamcke) und überarbeitete sie dann für die 
Veröffentlichung in der Reihe Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium.18 

Der Text ist ein Protokoll, das lediglich von einer Seite her, der 
christlich-ostsyrischen, verfasst wurde. Das erklärt die 
Unausgewogenheiten. Eher unwahrscheinlich scheint mir Hunters Idee, dem 

                         
13 Vgl. M. TAMCKE, Die islamische Zeit in Giwargis Wardas ‘Onita über die Katholikoi 
des Ostens, in E. GRYPEOU – M. SWANSON – D. THOMAS (Hgg.), The Encounter of 
Eastern Christianity with Early Islam (The History of Christian-Muslim Relations 5), 
Leiden, Brill, 2006, 139-152; M. TAMCKE, Im Schatten von Schah und Kaliph. Christsein 
östlich der griechisch-römischen Welt, in R.G. KRATZ – H. SPIECKERMANN (Hgg.), 
Götterbilder, Gottesbilder, Weltbilder, Bd. 2, Griechenland und Rom, Judentum, 
Christentum und Islam (Forschungen zum Alten Testament 2, Reihe 18), 2. Auflage 
Tübingen, Mohr-Siebeck, 2009, 243-261. 
14 W. HAGE, Kalifenthron und Patriarchenstuhl. Zum Verhältnis von Staat und Kirche im 
Mittelalter, in W. BREUL-KUNKEL – L. VOGEL (Hgg.), Rezeption und Reform. 
Festschrift Hans Schneider, Darmstadt, Verlag der Hessischen Kirchengeschichtlichen 
Vereinigung, 2001, 3-17. 
15 Vgl. die Bibliographie D. THOMAS – H. TEULE u.a. (Hgg.), Christian-Muslim 
relations. A bibliographical history, Leiden, Brill, 2009 ff. 
16 Erste gewichtige (allerdings problematische) Teiledition und Übersetzung der syrischen 
Version: A. MINGANA, The apology of Timothy the patriarch before the caliph Mahdi, in 
IBID., Woodbrooke Studies, Bd. 2, Cambridge, Heffer, 1928. 
17 H. PUTMAN, L’Église et l’Islam sous Timothée I (780-823). Étude sur l’Église 
nestorienne au temps des premiers ‘Abbāsides avec nouvelle édition et traduction du 
dailogue entre Timothée et Al-Mahdi (RILOB B3), Beirut, Dar el-Machreq, 1975. 
18 M. HEIMGARTNER, Timotheos I., ostsyrischer Patriarch: Disputation mit dem 
Kalifen al-Mahdī (Edition: CSCO 631 / Einleitung, Übersetzung, Anmerkungen: 632), 
Louvain, Peeters, 2011. 
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syrischen Text liege ein Protokoll eines Schreibers des Kalifen zugrunde.19 
Gegen diese Annahme sprechen doch die eindeutig zu starken 
Gewichtungen zugunsten des Katholikos. Van Ess hält den Text für ein 
Gedächtnisprotokoll,20 ihm folgt Martin Heimgartner.21 Wolfgang Hage 
betont die Nachträglichkeit eines solchen Gedächtnisprotokolls und betont 
dessen offenbare und mehrfache spätere Überarbeitung.22 Wie auch immer 
die jetzige Gestalt des Textes sich erklären mag, ihm liegt 
höchstwahrscheinlich ein tatsächlicher Dialog zwischen Kalif und Patriarch 
zugrunde.23 Zu deutlich bleibt der Ausgang offen und muss auch die allein 
uns erhaltene Sicht des syrischen Kirchenvertreters eingestehen, wie 
unabhängig und zuweilen überlegen der Kalif argumentiert. 

In jedem Fall ist der Text im Dialog mit muslimischen Positionen 
geschrieben. Diese Eigenart des Textes macht ihn geeignet, sich zu fragen, 
ob das muslimische Gegenüber und die Vertrautheit mit muslimischen 
Argumentationsweisen der Verwendung des Jesaja-Buches in den 
Argumentationsgängen des Katholikos-Patriarchen eine besondere Note 
verleihen oder nicht.  
 
III. 
Kein anderer Prophet wird von Timotheos im Dialog mit dem Kalifen so oft 
zitiert – lässt man einmal den als Verfasser der Psalmen vorausgesetzten 
David beiseite – wie der Prophet Jesaja.24 Dabei wird er nicht nur zitiert, 
sondern dient zuweilen auch als Person ohne konkreten Schriftbeleg als 
exemplarisches Argument. 

Jesaja wird ganz selbstverständlich mit Hinweis darauf zitiert, dass 
er ein Prophet ist. Nun geschieht dies in einem Kontext, in dem das 
Gegenüber sich explizit auf einen neuen Propheten beruft, der in der 
biblischen Botschaft für Timotheos nicht als Prophet verankert zu sein 
schien. Ehe also Jesaja-Zitate im theologischen Dialog beider Kontrahenten 

                         
19 E.C.D. HUNTER, Interfaith Dialogues. The Church of the East and the Abbasids, in S.G. 
VASHALOMIDZE – L. GREISIGER (Hgg.), Der christliche Orient und seine Umwelt. 
Festschrift Jürgen Tubach, Wiebaden, Harrassowitz, 2007, 289-302. 
20 J. VAN ESS, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine 
Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, 6 Bde., Berlin, de Gruyter, 1991-1997, 
hier Bd. 3, S. 22. 
21 HEIMGARTNER, Disputation (CSCO 632, vgl. Anm. 17), S. XLII. 
22 HAGE, Kalifenthron (Anm. 13), S. 9. 
23 So natürlich auch HEIMGARTNER, Disputation (CSCO 632, vgl. Anm. 17), S. XLI. 
24 Vgl. Stellenregister bei HEIMGARTNER, Disputation (CSCO 632, vgl. Anm. 17), S. 
111. – Zur exegetischen Methodik vgl. den wichtigen Aufsatz von R.B. TER HAAR 

ROMENY, Biblical studies in the Church of the East. The case of catholicos Timothy I, in 
Studia Patristica 34 (2001), 503-510. 
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seitens des Ostsyrers Verwendung finden, sieht er sich durch sein 
Gegenüber genötigt, sich gegen den Anspruch zu wehren, Mohammed sei 
als ein im biblischen Zeugnis angekündigter Prophet zu verstehen. 
Ausgangspunkt ist eine Frage al-Mahdis: „Was ist der Grund, dass du 
aufgrund des Zeugnisses der Tora und der Propheten den Christus und das 
Evangelium annimmst, [aber] nicht aufgrund des Zeugnisses des Christus 
und des Evangeliums den Mohammed annimmst?“25 

Timotheos begründet zunächst die Rechtmäßigkeit der Annahme 
Christi aufgrund von Schriftbelegen aus Tora und Propheten mit dem 
besonderen Hinweis auf die Mutterschaft Mariens, für die Jes 7,14 steht 
(„Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären“).26 
Ganz und gar wird Christus hier von der Logostheologie her verstanden und 
nicht vom historischen Jesus her. Es geht bei diesem Jesaja-Zitat nach 
Meinung des Timotheos um die Geburt von Gottes Rede ohne 
Geschlechtsverkehr. So sei gesichert, dass die zweite Geburt (aus der 
Mutter) Zeuge der ersten Geburt (allein aus dem Vater) sei.27 

Das Jesaja-Buch hat bei der folgenden Argumentation, die additiv 
die biblische Begründung der Annahme Christi unterstützen soll, neben den 
Psalmen, die als Zeugnisse Davids, hier als Prophet verstanden, gelten, eine 
zentrale Funktion unter den Schriftbelegen. Da seien die Namen (Immanuel, 
Wunderbarer, Berater und starker Gott der Äonen) mit Jes 7,14 und 9,5 
bezeugt,28 da wäre in Jes 35,4-6 von den Zeichenhandlungen Christi die 
Rede in Gestalt der Heilung von Stummen, deren Zunge sich regen wird, 
Blinden, deren Augen geöffnet werden, Tauben, deren Ohren hören, und 
Lahmen, die springen wie die Hirsche,29 und da würde zudem in Jes 53,5 
bereits Leiden und Tod Christi verkündigt mit kausalem Bezug auf Sünden 
und Frevel der Gläubigen.30 Solche Textstellen bei den Propheten zeigen 
nach Auffassung des Timotheos eine Art Bild Jesu Christi, das klare Züge 
aufweise.31 In den Propheten also ist das Bild Christi bereits klar erkennbar, 
nicht erst im Evangelium. Demgegenüber aber meint er Vergleichbares zu 
Mohammed nicht aufweisen zu können: „Ein Zeugnis über Mohammed 
jedoch habe ich niemals auch nur ein [einziges] empfangen, weder von 

                         
25 HEIMGARTNER, Disputation (CSCO 632, vgl. Anm. 17), S. 32 
26 IBID., S. 32, auch S. 63 und 100. 
27 IBID., S. 32; Jes 7,14 auch S. 63 und 100; Jes 9,5 auch S. 100 und 102.  
28 IBID., S. 32 
29 IBID.  
30 IBID., S. 32-33. 
31 IBID., S. 33. 
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Jesus Christus noch vom Evangelium, weder über seinen Namen noch über 
seine Taten“.32 

Es versteht sich, dass gerade diese Sicht des Christen vom Kalifen 
nicht geteilt wird. Er sieht vielmehr die Parallele zwischen dem Übergang 
vom Judentum zum Christentum zu der vom Christentum zum Judentum: 
„Wie die Juden sich gegenüber Jesus verhalten und ihn nicht aufgenommen 
haben, so haben sich auch die Christen gegenüber Mohammed verhalten 
und haben ihn nicht aufgenommen“.33 Als Timotheos dabei einen 
Unterschied zwischen Juden und Christen, Jesus und Mohammed 
konstruiert – die Juden hätten den klar in ihren Schriften Angekündigten 
nicht aufgenommen, die Christen hingegen hätten kein Zeugnis zu 
Mohammed in ihren Schriften –, führt der Kalif das Argument der 
Schriftverfälschung durch die Christen ein: Die Christen hätten diese 
Zeugnisse aus der Schrift entfernt.34 Später fasst der Kalif diese Sicht auf 
das biblische Zeugnis der Christen noch einmal anders: „Wenn ihr nicht die 
Tora und das Evangelium verändert hättet, würdet ihr [dort] auch 
Mohammed mit den anderen Propheten zusammen finden“.35  

Wunder und Zeichen – wie aus Jes 35 von Timotheos für Jesu 
Handeln konstitutiv in Anspruch genommen – sind dann auch im weiteren 
Gesprächsgang das Argument des Timotheos, um nicht die göttliche 
Eingebung des Koran bejahen zu müssen. Ob der Koran von Gott 
eingegeben sei, wonach ihn der Kalif fragte, beantwortet er nicht direkt: 
„Ob sie von Gott ist oder nicht, ist nicht meine Sache zu entscheiden“.36 
Doch alle Worte aus Tora und Propheten seien von Zeichen und Wundern 
bestätigt worden, während nicht ein einziges Zeichen oder Wunder den 
Koran bestätigt habe.37 

Die Diskussion um die Vorhersage Mohammeds in der Schrift ist 
damit noch keineswegs beendet. Gerade im Umfeld al-Mahdis etablierte 
sich die muslimische Auslegung zu Jes 21,6-9 durch Muqatil b. Sulaiman, 
nach der mit dem Kamelreiter in Jes 21,7 Mohammed vorhergesagt sei.38 
Wohl in Kenntnis dieser Auslegung fragt nun der Kalif das Verständnis 
dieser Stelle beim Katholikos nach: „Und wer ist der Mann mit dem 

                         
32 IBID. 
33 IBID., S. 37. 
34 IBID. 
35 IBID., S. 62. 
36 IBID., S. 38. 
37 IBID., S. 38-39. Zeichen und Wunder müssten auch durch Zeichen und Wunder 
widerrufen werden. 
38 VAN ESS, Theologie und Gesellschaft (Anm. 19), Bd. 4, S. 633-634. 
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Kamel?“39 Timotheos bemüht die Auslegungstraditionen im Anschluss an 
das Geschichtsbild des Danielbuches, weist so Dareios als Reiter auf dem 
Esel und Kyros als Reiter des Kamels aus.40 Die Berge Mediens in Jes 21,2 
meinten Dareios als den Reiter des Esels, und die Rede von Elam dort meine 
das Reich der Perser, die Kamele ritten. Entsprechend wird die Botschaft 
eines aus der Karawane der Reiter zum Fall Babels zum Beleg für Dareios 
und Kyros,41 da sie das Reich der Babylonier zerstört hätten. Die Schwäche 
des Reiches der Meder drücke sich in der symbolischen Verwendung des 
Esels, die Stärke des Reiches der Perser in der Verwendung der Kamele aus. 

Unbeeindruckt von diesen Ableitungen fällt der Kalif nun erst dem 
Katholikos-Patriarchen mit der ihm aus seiner eigenen Umgebung 
bekannten Auslegung ins Wort: „Der Eselsreiter ist Jesus und der 
Kamelreiter ist Mohammed“.42 Die zeitliche Abfolge der an die Propheten 
ergangenen Offenbarungen erlaube solch ein Verständnis nicht, antwortet 
Timotheos. Die Worte seien an die damaligen Reiche und Personen 
gebunden und könnten nun nicht zugleich späteren Personen gelten. Doch 
Timotheos weiß selbst um einen gewichtigen Einwand: Sach 9,9 spricht von 
einem Reiter auf einem Esel und dem Füllen einer Eselin. Das aber steht an 
anderer Stelle. Wer diese Stelle bei Jesaja allein wegen der 
Übereinstimmung der Wörter und Bezeichnungen zu der bei Sacharja nun 
auch auf Jesus bezieht, der irre. Selbst wenn möglicherweise einzugestehen 
sei, dass also der Eselreiter bei Jesaja Jesus meine, so heiße das noch lange 
nicht, dass der Kamelreiter Mohammed vorhersage, da es nach dem 
Kommen Christi keinen Propheten und keine Prophezeiung mehr gebe. Also 
fand „jede Prophezeiung, die stattfand, [in der Zeit] bis zu Christus statt, 
aber von Christus an gab es keine [einzige] Prophezeiung und [keinen 
einzigen] Propheten mehr“.43 

Kurzum, wann immer Timotheos sich dazu aufgefordert sieht, 
Mohammed als in den biblischen Texten angekündigten Propheten zu 
akzeptieren, weist er diese Aufforderung (parallel zur Zurückweisung der 
vermeintlichen Ankündigung Mohammeds als Parakleten) grundsätzlich ab. 
                         
39 HEIMGARTNER, Disputation (CSCO 632, vgl. Anm. 17), S. 39. 
40 IBID., S. 39-40. 
41 IBID., S. 40. Zum Geschichtsbild des Danielbuches, vgl. R.G. KRATZ, Translatio imperii. 
Untersuchungen zu den aramäischen Danielerzählungen und ihrem theologiegeschichtlichen 
Umfeld (WMANT 63), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener, 1991 (bes. S. 17-21 und 120-124); 
unter Einschluss der Wirkungs – und Auslegungsgeschichte M. DELGADO – K. KOCH 
– E. MARSCH (Hgg.), Europa. Tausendjähriges Reich und Neue Welt. Zwei Jahrtausende 
Geschichte und Utopie in der Rezeption des Danielbuches, Freiburg-Schweiz – Stuttgart, 
Universitätsverlag Freiburg – Kohlhammer, 2002. 
42 HEIMGARTNER, Disputation (CSCO 632, vgl. Anm. 17), S. 40. 
43 IBID., S. 41-42. 
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Wäre nämlich eine solche Vorankündigung Mohammeds einzugestehen, 
dann sei seiner Meinung nach eine Konversion unumgehbar. „Wenn ich 
eine Prophezeiung über das Kommen Mohammeds im Evangelium 
gefunden hätte, so würde ich vom Evangelium zum Koran hinüberwechseln, 
wie ich von der Tora und den Propheten zum Evangelium 
hinübergewechselt habe“.44 Natürlich ist Timotheos kein Konvertit vom 
Judentum zum Christentum, sondern versteht sich hier lediglich als 
Verkörperung des in allen Christen vorauszusetzenden Religionswechsels, 
die die Zugesellung des potentiell parallel zu denkenden Wechsels vom 
Christentum zum Islam verweigert wird. 

 
Die Frage nach der Vorhersage Mohammeds in den Schriften, Tora 

und Propheten vor allem, ist im Dialog der Zusammenhang, in dem Jesaja-
Zitate besonders intensiv eingeführt werden. Daneben werden Jesaja-Zitate 
lediglich greifbar, wo diskutiert wird, ob Christus Diener und Mensch oder 
Herr und Gott sei.45 Mit seinem Verständnis der jesajanischen 
Knechtsgestalt als Beleg gegen die Göttlichkeit Jesu – jüdischerseits 
ohnehin nicht akzeptiert – nötigt der Kalif den Patriarchen dazu, von der 
wirkmächtigen Inanspruchnahme dieser Figur für Jesus sich ein ganzes 
Stück weit abzusetzen. Jesus sei so wenig Knecht wie der Sohn des Kalifen 
während des Feldzuges gegen Byzanz nur Soldat gewesen sei, obwohl er 
den Byzantinern da nur als solcher erschienen sei; er sei doch weiterhin der 
Sohn des Kalifen gewesen. So auch Jesus: Obwohl er lediglich als Diener 
erscheine, bleibe er doch Herr und Sohn Gottes. Lediglich die Juden sähen 
ausschließlich Jesus als Knecht, bestritten also somit seine eigentliche Natur 
als Sohn Gottes und Herr. Damit stellt Timotheos indirekt den Kalifen vor 
die Alternative: Steht der Islam mit seinem Verständnis der jesajanischen 
Knechtsgestalt im Blick auf Christus nun bei den Juden oder bei den 
Christen? 

Es versteht sich von selbst, dass die Argumentation des Patriarchen 
darauf hinausläuft, dass doch die Muslime mit den Christen einig seien und 
sich mit ihnen im Gegensatz zum Judentum befänden. Freilich kostetet 
dieser Akkulturationsversuch des Christlichen an das Islamische das 
tradierte Verständnis der Jesajastelle. Zwar sind die Aussagen des 
Timotheos durchaus mit der strikten Zweinaturen- und Zweihypostasenlehre 
der Kirche des Ostens zu vereinbaren, aber greifen doch in der 
Entschiedenheit, mit der Timotheos v.a. immer wieder ablehnt, Jesus als 
Knecht zu verstehen, über das Übliche hinaus. Damit trug er wohl dem 

                         
44 IBID., S. 38. 
45 IBID., S. 97-103. 
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islamischen Gottesverständnis Rechnung, doch eben so, dass er sich geneigt 
zeigt, dabei das Gemeinsame so zu betonen, das darüber die Eigentradition 
an Profil verliert.  

Einmal dient ein Jesaja-Zitat da auch zum Nachweis für die Ewigkeit 
der Rede Gottes – „Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber die 
Rede des Herrn besteht in Ewigkeit“ (Jes 40,8) –, die Rede Gottes ist dabei 
stets zugleich als Metapher für Christus verstanden. Demgegenüber hält der 
Kalif fest, dass dies das Bekenntnis des Timotheos und der Christen sei:46 
„Ich aber sage, dass auch die Rede und der Geist Schöpfung Gottes sind, 
und dass es nichts Unerschaffenes gibt außer Gott allei“.47 Und natürlich 
müssen Jesaja-Stellen herhalten, wenn zu belegen ist, dass pluralisch von 
Gott zu sprechen möglich ist („Heilig, heilig, heilig ist der starke Herr“, Jes 
6,3; oder „Gott, der Herr, hat mich und seinen Geist gesandt“, Jes 48,16).48 
Damit aber verkennt der Patriarch m.E. die Bedeutung pluraler und 
singularer Gottesrede im Koran. 

 
Der Löwenanteil der Jesaja-Zitate hat also seine Funktion im 

Kontext der kontroversen Sicht auf Mohammed. Äußerlich sind dabei einige 
Aspekte auffallend: Nicht nur der Katholikos kann Jesaja für seine 
Argumentation nutzen, auch der Kalif geht seine Nachfrage nach dem 
Kamelreiter so an, dass sein Verständnis dieses Symbols als ein legitimes 
Verständnis der Aussage Jesajas deutlich wird. Und umgekehrt greift 
Timotheos immer wieder auf die Suren des Koran als zusätzliche Belege 
zurück, um Auffassungen, die er anhand biblischer Textzeugnisse vertritt, 
auch für die muslimische Sicht nachvollziehbar zu machen. So etwa gleich 
eine Vielzahl von Stellen, wo Gott – wie gerade schon erwähnt – im Koran 
pluralisch spricht durch ein „Wir“.49 Diese Stellen aus den Suren 
korrespondieren nach Auffassung des Katholikos dem Beweisgang, den 
Timotheos zugunsten der pluralischen Rede mit Jes 6,3 und 48,16 aufbaut.  
 
IV.  
Die älteren Forscher haben stets auf die Bedeutung des Timotheos-Textes 
zur Erhellung der frühislamischen Zeit hingewiesen: Samir Khalil Samir 
erhob wesentlich hieraus das Bild des Propheten Mohammed bei den 

                         
46 IBID., S. 91-92. 
47 IBID., S. 92. 
48 IBID., S. 76. 
49 IBID., S. 76. Vgl. Suren 19,17; 21, 91; 15,26; 23,12; 21,91; 19,17 u.a. 
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früheren christlichen Autoren,50 und Josef van Ess meinte, am ehesten ließe 
sich die Theologie des Kalifen al-Mahdi noch aus diesem Text erheben.51 In 
der jüngeren Forschung hat etwa Martin Heimgartner anhand des Textes 
sehr vorläufige und allgemeine, aber zugleich äußerst sachdienliche 
Ausführungen zu Timotheos als Koranexegeten52 und al-Mahdi als 
Bibelexegeten gemacht.53 Doch sind solche Untersuchungen lediglich erste 
Schritte in ein noch grundsätzlich zu erschließendes Gelände. Immerhin 
weist Heimgartner bei den jeweiligen Bibelzitaten aus, an welche 
Texttradition dabei wohl zu denken ist: Peschitta, Septuaginta und Textgut, 
dass sich für ihn als eigenständig darstellte. Völlig unklar ist, ob und wie 
Timotheos hier die ostsyrische Kommentartradition nutzte, die noch nicht 
ihren Höhepunkt in Gestalt des Kommentars des Ischo’dad von Merw im 9. 
Jahrhundert erreicht hatte.54 

Heimgartner sieht Timotheos’ Stellung zum Islam im Kontrast zu 
dem der Theologen aus der byzantinischen Tradition wie Johannes von 
Damaskus und Theodor Abu Qurra, was inhaltlich zwar hingehen mag, aber 
doch zu weit greift und wobei grundsätzlich fraglich ist, ob ein Johannes 
von Damaskus im ostsyrischen Kulturkreis überhaupt zur Kenntnis 
genommen wurde.55 Erst wenn die ostsyrische Sicht des Islam seit 
Ischo’jahb III., dem wir die frühesten christlichen Zeugnisse zum Islam 
verdanken, bis zu Timotheos anhand der einschlägigen ostsyrischen Texte 
erarbeitet worden ist, werden wir erfassen können, was aus den westlich 
griechisch-arabischen Denktraditionen stammt und was aus den ostsyrisch-
arabischen.56 Der schon bei Ischo’jahb eingeführte Hinweis auf den 
Theopaschitismus, der dann bei Johannan bar Penkaye sich wieder findet, ist 
der Hinweis auf die gravierende Verfehlung seitens der Christen, die den 
                         
50 S. KHALIL SAMIR, The Prophet Muh ̣ammad as seen by Timothy I and other Arab 
authors, in D. THOMAS (Hg.), Syrian Christians under Islam. The first thousand years, 
Leiden, Brill, 2011, 75-106. 
51 VAN ESS, Theologie und Gesellschaft (Anm. 19), Bd. 3, S. 22. 
52 M. HEIMGARTNER, Die Disputation des ostsyrischen Patriarchen Timotheos (780-823) 
mit dem Kalifen al-Mahdī, in M. TAMCKE (Hg.), Christians and Muslims in Dialogue in 
the Islamic Orient of the Middle Ages (Beiruter Texte und Studien 117), Beirut – Würzburg, 
Ergon, 2007, 41-56, bes. S. 48-50.  
53 IBID., S. 50-53. 
54 Einen guten Überblick zur syrischen Kommentartradition bietet L. VAN ROMPAY, 
Development of Biblical Interpretation in the Syrian Churches of the Middle Ages, in M. 
SÆBØ (Hg.), Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, Bd. 1: From 
the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
2000, 559-577. 
55 Vgl. HEIMGARTNER, Timotheos (Anm. 51), S. 44-48. 
56 Zu Ischo’jahb vgl. O. IOAN, Muslime und Araber bei Īšōʿjahb III. (649-659), Wiesbaden, 
Harrassowitz, 2009. 
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Siegeszug des Islam als einen Bestandteil des göttlichen Heilsplanes 
erweist.57 Dieses Element gehört zu den wenigen, die schon jetzt benannt 
werden konnten für die ostsyrische Traditionslinie, in der Timotheos zu 
verstehen ist, die aber in größerer Tiefe und Breite erst noch erhoben 
werden muss.58 Weithin gilt, dass solche Hypothesen erst noch an konkreten 
literarischen Beziehungsgeflechten festzumachen sind. 

Immerhin: Jesaja gehört zur anerkannten Geschäftsgrundlage des 
Dialogs zwischen Patriarch und Kalif. Jesaja ist nicht nur eine 
Waffenkammer für die Argumente des Patriarchen, auch wenn dem diese 
Texte leichter verfügbar sind als dem Kalifen, was dieser durch seine 
geschickte Fragestrategie auszugleichen versteht. Indem er den Patriarchen 
zunächst sich äußern und die Textstelle zu Jesaja und dem Kamelreiter 
einführen lässt, kann er das in seinem Feld beheimatete Herleitungsmodell 
Mohammeds als des Kamelreiters als seine Sicht der Dinge einführen. Beide 
Kontrahenten eint ein Umgang mit der Schrift, in der sie lediglich den 
Notwendigkeiten zur Argumentation für die eigene Position dient. 

Hinsichtlich des möglichen Einflusses des muslimischen 
Gegenübers auf das Jesaja-Verständnis des Timotheos müssen die 
wichtigsten Fragen einstweilen noch offen und unbeantwortet bleiben. Die 
Nutzung des „Heilig, heilig, heilig“ etwa für den pluralen Sprachgebrauch 
im Blick auf den einen Gott ist bereits im Trinitätsdiskurs der 
vorislamischen Zeit gegeben. Hier wäre dann nur die veränderte 
Verwendung eines schon in der theologischen Streitkultur verankerten 
Verständnisses einer Textstelle im neuen Kontext zu konstatieren. In dieser 
Hinsicht könnte das Verständnis von Christus als der Rede Gottes schon 
deutlicher über den vorlaufenden Befund hinausgreifen, zumal hier die 
Frage von Einheit und Trinität mit erneuter Schärfe zu diskutieren war. Die 
Not schließlich, in die Timotheos gerät, weil von der Sacharja-Stelle her 
auch die Jesaja-Stelle zu Jesus als Eselsreiter verstanden werden kann und 
damit die muslimische Auffassung von Mohammed als dem Kamelreiter im 
selben Zitat sich nahelegte, offenbart die hermeneutischen Schwierigkeiten 

                         
57 Vgl. HINWEIS HEIMGARTNERS darauf, das Timotheos in seiner Eschatologie nahe 
bei den Ansichten des Johannan bar Penkaye zu stehen komme; Timotheos (Anm. 51), 
S. 46. 
58 IBID. Heimgartner sah nur die Linie zu Johannan bar Penkaye, aber nicht, dass der hier 
ein altes Argumentationsmuster aufgreift, mit dem traditionellerweise die Theologie der 
Miaphysiten und der Reichskirche verunglimpft wurde. Das traditionelle Argument findet 
aber in der neuen Konstellation zu einer veränderten Funktion. Schon bei Ischo’jahb soll 
dadurch die Nähe der Theologie der Kirche des Ostens zur Gottesvorstellung der Muslime 
in Abgrenzung zur Theologie der Miaphysiten betont werden; vgl. IOAN, Īšōʿjahb III. 
(Anm. 55), S. 114-122. 
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im Ansatz des Timotheos: eine Auslegung der Schrift durch die Schrift kam 
hier aus apologetischen Gründen an ihre Grenzen. Tatsächlich lässt sich das 
Manöver des Timotheos zur strittigen Jesajastelle nur auf den Eindruck 
zurückführen, den das muslimische Argument auf ihn machte. 

Überhaupt dokumentiert der Text augefällig immer wieder 
Denkverbote seitens des christlichen Dialogpartners. Darin erscheint er 
deutlich eingeschränkt. Dass diese Einschränkung sich aus der Aufgabe der 
Verteidigung und Erläuterung des traditionellen christlichen 
Schriftverständnisses erklärt und nicht grundsätzlich für Timotheos geltend 
gemacht werden kann, dokumentiert sein Bemühen um neue Textfunde in 
einer Höhle in der Nähe Jerichos, von denen er durch jüdischstämmige 
Taufkatechumenen Kenntnis erhielt. Die dort gefundenen Texte enthielten 
Texte, so der jüdische Gewährsmann des Timotheos, die im Neuen 
Testament angeblich aus dem Alten Testament zitiert werden, sich dort aber 
nicht finden. Timotheos treibt diese Nachricht um. Er beauftragt den 
Metropoliten von Damaskus mit der Überprüfung von Bibelstellen. Sollten 
sich diese Stellen tatsächlich in den neu aufgefundenen Handschriften 
finden, sei erwiesen, dass sie verlässlicher seien als die bei Juden und 
Christen benutzten. „Das ist in meinem Herzen wie Feuer, das in meinen 
Knochen brennt und glüht“.59 Er zeigte sich dabei sogleich bereit, den neuen 
Texten einen höheren Stellenwert zuzumessen als den in Judentum und 
Christentum verwandten, sollte sich herausstellen, dass diese Texte 
tatsächlich solch eine neue Textbasis eröffnen. 

Hinsichtlich der Frage nach Mohammed als Propheten findet 
Timotheos aber erst spät eine offenere Position, mit der er seine strikte 
Zurückweisung des islamischen Verständnisses überschreitet. Mohammed 
zeigt sich in all seiner Lehre und seinem Handeln als den Propheten gleich. 
In immer neuen Preisungen des Vorbildlichen bei Mohammed hinsichtlich 
seiner Lehre eines einzigen Gottes, seiner Fortführung der Menschen vom 
Bösen zum Guten, von der Götzen- und Dämonenverehrung zur 
Gottesverehrung, seiner Lehre von dem einen Gott, seiner Rede und seinem 
Geist, seinem Kampf mit dem Schwert als Ausdruck seines Eifers für Gott 
findet Timotheos zu dem sich immer wiederholenden „dass auch 
Mohammed auf dem Pfad der Propheten wandelte“.60 Jesaja ist daher 
sowohl Maßstab dafür, dass Mohammed auf prophetischem Weg wandelte, 
als auch Repräsentant des Prophetischen, dass sich zwar in vergleichbarer 

                         
59 O. BRAUN, Ein Brief des Katholikos Timotheos I über biblische Studien des 9. 
Jahrhunderts, in Oriens Christianus 1 (1901), 299-313, S. 308-209, vgl. HEIMGARTNER, 
Timotheos (Anm. 55), S. 51 Anm 38. 
60 HEIMGARTNER, Disputation (CSCO 632, vgl. Anm. 17), S. 69-70. 
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Weise bei Mohammed zeigt, aber doch nur in abgeleiteter Form. Und so 
gerät der Islam näher an das Judentum und damit in die Position einer 
Vorstufe zum Christentum, während der Repräsentant des Islam mit einem 
Jesaja-Zitat etwa das Christentum als Durchgangsstufe zum Islam 
betrachtete. 

Die trotz aller Berichte zu den umstürzenden Folgen der Etablierung 
islamischer Herrschaft früh zumindest auch eindeutig positiv geprägten 
Sichtweisen des Islam im ostsyrischen Raum erfahren bei Timotheos eine 
differenzierte Fortführung. Der Rückgriff auf den Propheten Jesaja und 
andere Propheten ermöglicht ihm dabei eine wohlwollende Einordnung des 
Islam zwischen Judentum und Christentum. 
 
Abstract: The use of the Book of Isaiah in Catholicos Timotheos’ dialogue 
with Caliph al-Mahdi 
The Catholicos Timotheos was the first East Syriac Patriarch, who actually 
moved permanently in the new city of the Caliphs, Baghdad. He is one of 
the most interesting authors of the Church of the East, who were involved in 
the Christian-Islamic dialogue. 
 No other prophet is so often cited by Timotheos in dialogue with the 
Caliph as the prophet Isaiah. The Isaiah book is to be seen in Timotheos as 
biblical basis for the acceptance of Christ (Isaiah 7.14; 9.5; 35.4-6 and 53.5). 
In Timotheos’ opinion such passages show a kind of image of Jesus Christ. 
The image of Christ is already in the prophets very visible, not only in the 
Gospels. In contrast, he is of the opinion that Mohammed is not identified in 
the statements of the prophets. 
 With his understanding of figure of servant from Isaiah’s book, as 
evidence against the divinity of Jesus, the caliph compels the patriarch to 
abandon this figure of Jesus. Timotheos answers to the Caliph giving a valid 
argument: although the son of the Caliph appeared during the campaign 
against Byzantium only as soldier, he remained nevertheless still the son of 
the Caliph. Likewise it was in case of Jesus: although he appeared merely as 
servants, he remains Lord and Son of God. 
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Sinoade locale din prima jumătate a sec. V în  
sudul Dunării şi rezolvarea disputelor religioase 
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1. SINODUL ŢINUT LA CORINT 
În contextul disputelor de natură jurisdicţională între Răsărit (pars orientis) 
şi Occident (pars occidentis) s-a făcut caz de mult dezbătuta lege imperială 
din 421 prin care autoritatea imperială a încercat să pună capăt disputelor 
existente. Încercările papei dintre anii 419 şi 423 de a-l reînvesti pe ierarhul 
de Thessalonic cu puteri depline vicariale în Illyricum pentru a contracara 
progresele înregistrate de Constantinopol pe linie jurisdicţională în aceste 
teritorii nu au dus la rezultate. 

În acest context politico-religios din mai multe manifestări ale 
illyrienilor se înţelege încercarea lor de a-şi câştiga o oarecare independenţă 
faţă de Roma, faţă de politica papală practicată în aceste teritorii iar una din 
aceste încercări este şi sinodul local de la Corint, convocat într-un moment 
în care politica papală a devenit precaută faţă de evenimentele politice şi 
religioase faţă de Illyricum.  

Iată cum s-au desfăşurat evenimentele care au generat convocarea 
acestui sinod local cu consecinţe în viaţa religioasă a illyrienilor. 
Neînţelegerile apărute în anul 419 s-au datorat alegerii unui nou ierarh în 
Corint în urma unora contestate. Perigene, noul ierarh ales al Bisericii din 
Corint n-a putut câţiva ani de zile să se instaleze pe scaunul său de la Patras 
pentru care fusese mai înainte în mod legal ales de sinodul său.2 Poporul l-a 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 BONIFACIUS, Ep. 4, 3; Ed. Jaffe 350; Ed. Silva-Tarouca, Coll. Thessalonicensis VII, p. 26. 
Aici se vorbeşte de această alegere corectă şi de transferul acestui ierarh de la Patras la 
Corint: „Cujus ordinationis seriem si integro ordine exponendam putavero, fiat necesse est 
ejus laudis augmentum… Quis enim dubitet ejus meritis deputari; quis renuit judicii fuisse 
divini, ideo hunc a Patrentibus in tempore non esse susceptum et diu super praemissa 
ecclesia, magna deliberatione suspensum, ut huius ovilis pastor fieret, in cujus caulis suam 
a cunabulis transegisset aetatem”. Şi în Ep.V, 4, Ed. Jaffe, Ed.Tarouca se arată în acest 
sens: „Maxime cum irreprehensibiliter eum asserant per annos innumeros in presbyterii 
honore durasse et non indebito saltu sed ad summum gradatim venisse fastigium”. Se 
desprinde din scrisoarea precedentă un element important şi anume acordul poporului din 
Corint pentru acest transfer: „Civitas suae non tam accipere quam retinere desiderant 
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contestat pe noul ales deşi primise confirmarea papei Bonifacius care în urma 
unor manifestaţii a fost alungat. Rămas fără scaun, Perigene s-a instalat la 
Corint unde creştinii de aici l-au primit cu multă bunăvoinţă căci episcopul 
dinainte murise şi scaunul episcopal era vacant. Episcopii erau divizaţi în 
privinţa lui Perigene însă majoritatea din Achaia l-a recunoscut ca mitropolit 
şi doreau să aibe şi confirmarea papei pentru această vulnera legis.3 

Pe de altă parte, thessalonicenii, au considerat anticanonică alegerea 
lui Perigene, făcând caz de canoanele Bisericii de Răsărit care interziceau 
acest fel de practică invocând canonul 18 al sinodului de la Antiochia din 
341.4 Papa Bonifacius a primit numeroase apeluri de nemulţumire de la 
diferiţi episcopi ai locului şi a încercat să rezolve problema în litigiu.5 În 
aceste împrejurări este convocat sinodul de la Corinth care a prezentat un 
memoriu favorabil papei, în vederea rămânerii în scaun a lui Perigene cu 
toate că sinodalii ar fi trebuit mai întâi să se adreseze scaunului metropolitan 
al Illyricului şi anume ierarhului de la Thessalonic.6 Papa a răspuns 
sinodalilor destul de precaut. Din scrisoare reiese susţinerea lui Perigene cât 
şi a hotărârilor sinodului local şi a clerului care-şi dădu-se acordul pentru 
această alegere.7 În acelaşi timp papa nu a pierdut ocazia de a face referire la 
canonul oriental, de care adversarii lui Perigene făceau atâta caz. Datorită 
presiunilor continui ale opozanţilor lui Perigene, papa Bonifacius a fost 
nevoit să se adreseze printr-o epistolă vicarului său de la Thessalonic, Rufus 
şi printr-o alta sinodului de la Corinth pentru a pune capăt tulburărilor.8 

                                                               
sacerdotem”. Alte comentarii asupra sinodului vezi la MANSI, t. III, col. 835-838 şi 
HEFELE-LECLERCQ II, p. 211-212. 
3 BONIFACIUS, Ep. XLIII, 10. Reiese că ei au ţinut un sinod la Corint, de vreme ce 
Bonifacius aminteşte de scrisoarea sinodală trimisă lui: „sicut jam dudum a sancta synodo 
super nomine pagina directa testatur”.  Nu este exclus ca aceşti episcopi să fi participat la 
început la hirotonia lui Perigene cum se arată în  textul original: „ab aliis ordinatus”, 
probabil în calitate de sufragani ai mitropolitului illyrian. 
4 BONIFACIUS, Ep. IV, 4 [loc.cit. p.27] care arată în acest sens: „et in eos necesse est 
vigorem censurae, qui contra nostrum factum, post haec, nescientibus nostris, incitare 
dicuntur populos, si persisterint, exeramus”. Astfel de cazuri de transfer au mai existat şi 
altă dată cum arată şi istoricul Theodoret VII, 36. 
5 BONIFACIUS, Ep. IV, 4 „Qua vel consensu qui illic auctoritatem sedis apostolicae 
praesentabant, eum in nostrarum numerum recipimus”. 
6 BONIFACIUS, Ep. V, 2 [loc. cit p.64] unde se arată cu privire la acest apel către papă: 
„petitio suplicum… quam quidem  petitionem non absque admiratione perlegimus 
propterea quod tuis epistolis privaretur...”, referindu-se probabil la Rufus de Thessalonic 
care nu cunoştea problematica. 
7 BONIFACIUS Ep. IV, 3. 
8 BONIFACIUS, Ep. V, 3 şi IV, 4. Aici apare şi problematica în legătură cu Rufus de 
Thessalonic. După MANSI, t. VIII, col. 752 ş.u. fragmentele de acte cu privire la această 
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Pentru că evenimentele se precipitau papa Bonifacius vroia să pună capăt 
cât mai repede disensiunilor illyriene şi de aceea nu a desemnat un legat 
roman, ci l-a însărcinat pe vicarul său Rufus de a găsi o rezolvare a acestor 
diferende illyrine cum făcuse şi-n alte împrejurări, după cum însuşi se 
exprimă, „ut scrini momumenta declarant”.9 

În cea de-a doua epistolă se subliniază politica romană faţă de acest 
caz şi se cere cu mai multă fermitate episcopilor din Achaia să dea ascultare 
sinodalilor de la Corint.10 În acelaşi timp episcopii din Thessalia 
nemulţumiţi de încălcarea canonului şi a disciplinei romane au făcut apel 
după acest sinod la autoritatea religioasă şi politică de la Constantinopol. 
Aceste evenimente se petreceau în momente de tensiune, deoarece relaţiile 
dintre cele două părţi ale Imperiului nu erau dintre cele mai bune, ba chiar 
se agravau în mod evident după naşterea lui Valentinian al III-lea la 2 iulie 
419. Relaţiile au continuat să se deterioreze şi mai mult între pars occidentis 
si pars orientis, când patriciul Constans a cerut purpura. În acest context 
luptele religioase s-au amplificat şi mai mult încât episcopii illyrieni au 
cerut intervenţia împăratului Theodosie II, care a răspuns prin celebrul 
rescript din 421. Această atitudine politică a fost un alt mare act juridic 
asupra hotărârilor drepturilor jurisdicţionale între Orient şi Occident, factor 
determinant pentru intrarea Illyricului în sfera de influenţă a Răsăritului. În 
acest timp thessalienii nemulţumiţi de autoritatea papală şi a vicarului său 
Rufus mai protestau încă în 422, chiar şi după rescriptul împăratului 
Theodosie conform relatărilor din epistolele romane.11  

 
2. SINODUL LOCAL DE LA ROMA DIN 430 ŞI  IMPLICAŢII  
ILLYRIENE 
În perioada care a urmat, pe lângă Sinoadele Ecumenice III, IV şi V au fost 
convocate şi alte sinoade locale unde au participat ierarhi şi clerici illyrieni, 
care au dezbătut probleme dogmatice, canonice sau jurisdicţionale. Un 
asemenea sinod care face obiectul cercetărilor noastre este cel ţinut la Roma 
în 430 sub papa Coelestin, sinod local ţinut când între Orient şi Occident era 
                                                               
problematică au fost descoperite mult mai târziu după Sinodul III Ecumenic în timpul lui 
Bonifacius al II-lea; cf. şi HEFELE-LECLERCQ II, p. 212. 
9 Bonifacius, Ep. IV, 2. Aici papa arată în acest sens: „sollicitudinem ecclesiorum per 
Macedoniam et Achaiam sitarum fraternitati tuae, quam scimus ecclesiasticam disciplinam 
canonum natione servare…” iar din expresiile următoare reiese cu câtă prudenţă era făcută 
această politică romană în părţile illyriene, cum se arata: diligenter. 
10 BONIFACIUS, Ep. V, 1, 2. 
11 BONIFACIUS, Ep. XIII, 2, Ed. Jaffe; Ed. Silva-Tarouca, Collect. Thessalonicensis IX, 
p.33. În acest sens SOCRATE VII, 24 şi SOZOMENOS IX, 16 vorbesc despre 
evenimentele politice care au mărit tensiunea dintre Răsărit şi Apus în această perioadă, la 
care s-au adăugat şi evenimente religioase care au generat rescriptul din 421. 
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o aprigă dispută şi Nestorius a fost declarat eretic şi ameninţat cu depunerea. 
De la acest sinod local  roman se păstrează discursul ţinut de papă unde 
foloseşte expresia de ,Născătoare de Dumnezeu.12 De asemenea 
se mai se păstrează patru epistole adresate lui Nestorius, Bisericii sale, lui 
Chiril, lui Ioan de Antiochia, epistole care sunt datate la 11 august 430.13   

În epistola adresată lui Nestorius, papa Inocentius se exprimă într-un 
ton foarte dur, criticând căderea acestuia în erezie fără să-i răspundă la 
capitolele pe care  i le-a trimis în această chestiune. Epistola papei către clerul 
şi populaţia Constantinopolului era doar puţin diferită de aceea adresată lui 
Nestorius, papa îndemnând poporul constantinopolitan la menţinerea credinţei 
ortodoxe. La sfârşitul epistolei se făcea cunoscut că Chiril a fost însărcinat să 
treacă la executarea sentinţei contra lui Nestorius.14 Între epistolele papei 
Celestin adresate răsăritenilor se distinge şi cea trimisă către illyrienii 
macedoneni care este oarecum distinctă de celelalte. 

În primul rând, papa îi informează pe episcopi despre erezia 
nestoriană şi de sentinţele hotărâte în sinodul local-roman contra lui. În 
urma sinodului local roman au mai fost trimise şi alte epistole către 
răsăriteni, adresate lui Ioan de Antiochia, Juvenal de Ierusalim şi către doi 
illyrieni, şi anume, către Rufus de Thessalonic şi Flavian de Philippi, ultimul 
fiind un vestit episcop care va participa alături de alţi illyrieni la dezbaterile 
Sinodului Ecumenic de la Efes din 431.15 

Alţi illyrieni vor fi amintiţi la alte sinoade locale luând anumite 
atitudini pro sau contra faţă de Nestorius. Printre participanţi sunt amintiţi 
Basile de Thessalia, Dorothei de Marcianopolis sau Julian de Larissa şi 
mulţi alţii, aşa cum precizează izvoarele istorice: omnes alii qui erant 
pariter subscripserunt similiter.16  

Unii dintre aceşti illyrieni vor participa chiar ca delegaţi ai Sinodului 
Ecumenic de la Efes invitaţi de împărat la Constantinopol pentru a apăra şi 
întări dreapta credinţă, printre aceştia făcând parte şi amintitul Flavian de 
Philippi la care se adăugau şi Dorothei de Marcianopolis.17 
 
3. SINODUL LOCAL DE LA CONSTANTINOPOL DIN 431 
După încheierea Sinodului Ecumenic de la Efes din 431 şi condamnarea lui 

                         
12 MANSI, t. IV, col. 550; cf. şi  HEFELE-LECLERCQ  II, p. 260. 
13 MANSI, t. IV, col. 1017, 1025, 1035, 1047; cf. şi  HEFELE-LECLERCQ II, p. 260. 
14 MANSI,  t. IV, col. 1035; cf. şi HEFELE-LECLERCQ II, p. 262. 
15 MANSI, t. IV, col. 1047; cf. şi Hefele-Leclercq II, p. 262; J. MEYENDORFF, Op.cit., cu 
privire la participarea lui Flavian de Thessalonic [Philippi] la sinodul din 431; cf. MANSI, t. IV, 
col. 1381 şi HEFELE - LECLERCQ II, p. 293. 
16 MANSI,  t. IV, col. 1234, 1259; cf. şi HEFELE-LECLERCQ II, p. 314 şi 317-318. 
17 MANSI, t. IV, col. 1399; cf. şi HEFELE-LECLERCQ II, p. 361-362. 
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Nestorius, au rămas în continuare două tabere religioase, prima, a 
alexandrinilor, care recunoştea de facto hotărârile de la Efes şi a doua a 
antiochienilor care, deşi nu mai apărau în mod deschis nestorianismul, totuşi 
susţineau scaunul de Constantinopol, iar indecizia lor dogmatică o motivau prin 
formula nil innovetur. Odată cu numirea unui nou ierarh al Constantinopolului, 
Maximin, la 25 oct. 431 evenimentele s-au liniştit cu tot protestul 
antiochienilor. La Constantinopol mai exista încă o mică partidă nostalgică a lui 
Nestorius. În contextul acestor ultime frământări, patriarhul Maximin a 
convocat în Capitală un sinod local (endemousa) la care s-a ajuns la un acord, 
după multe discuţii şi tratative. O epistolă cu aceste hotărâri a fost trimisă şi 
illyrienilor din Epir unde probabil mai existau disensiuni în acest sens.18  

O a doua epistolă era trimisă lui Chiril, felicitat de patriarhul 
Constantinopolului pentru victoria repurtată la Efes şi care era numit un 
martir al credinţei.19  

În acelaşi fel de apreciere se exprima şi papa Coelestin în epistola sa 
către noul patriarh de Constantinopol, Maximin, către întreaga Biserică a 
capitalei şi către împăratul Theodosie la 15 martie 432, lăudând lupta 
episcopilor de la sinodul local de la Constantinopol.20 Învăţaţii răsăriteni 
printre care Theodoret de Cyr, Andrei de Samosata şi Eutherius de Tyana au 
protestat luând apărarea episcopilor care au fost depuşi de noul patriarh 
Maximin, printre aceştia aflându-se şi un illyrian şi anume Dorothei de 
Marcianopolis, întâlnit şi la sinodul de la Efes, care încă mai susţinea 
anumite păreri nestoriene.21 
 
4. SINODUL LOCAL DE LA CONSTANTINOPOL DIN 432 
După moartea papei Coelestin la 26 iulie 432 pe scaunul  de la Roma a 
urmat Sixtus al-III-lea care după mărturia istoricului Ghenadius fusese un 
simplu preot. Acesta ca şi înaintaşul său a luat o atitudine fermă de 
condamnare a ereziei nestoriene şi chiar de la început, printr-o enciclică 
trimisă şi în Illyricum condamna pe cei care rămăseseră încă fideli ideilor 
nestoriene. Spre mijlocul anului 432 împăratul Theodosie II a convocat 
episcopii şi clericii capitalei răsăritene în frunte cu Maximin la un zis sinod 
local extraordinar () spre a-i consulta şi a ajunge la linişte şi 
pace în Biserica răsăriteană.22  

                         
18 MANSI, t. V, col. 257; cf. şi HEFELE-LECLERCQ II, p. 381. 
19 MANSI, t.V, col.257; cf. şi HEFELE-LECLERCQ II, p. 381. 
20 MANSI, t. V, col.266; cf. şi Hefele-Leclercq II, p. 381-382. 
21 MANSI, t. V, col. 852; cf. şi HEFELE-LECLERCQ II, p. 382. 
22 MANSI, t. V, col. 278; Asupra acestui tip de sinoade  a se vedea HEFELE-LECLERCQ 
I, p. 7, II, p. 385-386; şi HAJJAR, Op.cit.  
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Sinodalii au adresat prin voinţa împăratului mai multe epistole lui 
Ioan de Antiochia prin tribunul Aristolaus, apoi lui Simeon Stilitul şi lui 
Accacius de Berrea precum şi altor episcopi, comunicându-le hotărârile 
sinodului local care erau în acord cu hotărârile sinodului ecumenic. Se pare 
că una dintre epistole a fost trimisă în ţinuturile illyriene precum în trecut au 
fost adresate cele ale Sfântului Athanasie către Epictet de Corint în 
problema apolinaristă.23 În epistola adresată sinodalilor, Sfântul Chiril 
vorbeşte de atitudinea unor ierarhi ca Accacius de Melitene, Raboula de 
Edessa şi de un illyrian Donat de Nicopolis din Epir, ca şi Dorothei de 
Marcianopolis care mai susţineau încă păreri contrare sinodului ecumenic de 
la Efes din 431. La rândul lor episcopii amintiţi împreună cu sufraganii lor 
s-au adresat printr-o epistolă lui Ioan de Antiochia într-o ultimă încercare de 
a găsi o soluţie de compromis în problema chiriliană.24 
 
5. SINOADELE DE LA ROMA ŞI CONSTANTINOPOL DIN 449 
La sinodul tâlhăresc de la Efes din 449, unde reprezentanţii papei împreună 
cu Theodosie II au aprobat hotărârile respective, mai mulţi ierarhi răsăriteni 
au cerut papei în mai multe epistole să ia o atitudine mai fermă în faţa celor 
întâmplate. Printre aceştia se numără şi Theodoret de Cyr care a trimis la 
Roma trei epistole în această chestiune. Într-o altă epistolă cerea patriciului 
Anatolius al Constantinopolului ajutorul pentru a obţine permisiunea de a 
participa la sinodul de la Roma.25 Papa Leon neliniştit de tulburările 
răsăritene, a întrunit un sinod local la Roma, despre care diaconul Hilarius 
scrie împărătesei Pulcheria pentru a o informa de cele ce se dezbăteau la 
acest occidentale concilium şi care era convocat spre a combate tot ceea ce 
se săvârşise tâlhăreşte la Efes. Libellus synodicus al acestui sinod arată cum 
s-a făcut condamnarea lui Dioscor şi Eutychie, trimiţându-se apoi textul 
către clerul, senatul şi populaţia Constantinopolului.26 Papa Leon îi 
adresează o epistolă împăratului Theodosie II la 13 oct. 449 prin care îi 
cerea insistent să restabilească liniştea. Înainte de răspunsul lui Theodosie II 
împăratul de Occident Valentinian III împreună cu soţia sa Eudoxia, fiica lui 
Theodosie şi cu mama sa Galla Placidia, au venit din Illyricum, de la 
Thessalonic la Roma la 22 feb 450, aducând cu ei şi o anumită stare de spirit 

                         
23 MANSI, t. V, col. 829; alte comentarii la HEFELE-LECLERCQ II, p. 386-387. 
24 MANSI, Con. Ampliss.coll. t. V, col. 855; Hefele-Leclercq II, p.395. 
25 THEODORET, Epist. CXIX, PG t. LXXXIII, col. 1328; cf. şi HEFELE-LECLERCQ. II, 
p. 625. Theodoret şi-a exprimat, de altfel adeziunea totală faţă de Epistula dogmatică a 
Papei Leon cf. THEODORET, Epist. 113-116, 118, în PG, t. LXVIII, col. 1003 ş.u. 
26 MANSI, t. II col. 509; cf. şi HEFELE-LECLERCQ II, p. 625; Din Epistola LXXXVIII a 
Papei Leon din 24 iunie 451 aflăm de noul sinod local din Constantinopol la care au luat 
parte tot clerul capitalei, călugării şi un mare număr de episcopi. 



70 
 

a Bisericii illyriene pe care au reverberat-o autorităţilor religioase din 
occident. Astfel într-o altă epistolă adresată către Theodosie II la 16 iulie 
450 papa de la Roma îl critică pe împărat combătându-i tactul politic şi 
religios în cadrul acestor dispute. În acelaşi timp el a trimis la 
Constantinopol o delegaţie alcătuită din doi episcopi, Abundius şi Asterius şi 
doi preoţi, Vasile şi Senator care trebuiau să-l informeze pe împărat asupra 
incidentelor avute în urma sinodului tâlhăresc în alte teritorii. În drumul lor 
au trecut şi prin Illyricum fără însă să ni se relateze dacă au intrat în dialog 
cu vreun reprezentant al Bisericii de aici. 

Ofensiva romană în creşterea influenţei puterii papale în Răsărit a 
continuat şi după venirea Pulcheriei şi a lui Marcian la tron. A fost trimisă la 
Roma de către Pulcheria o epistolă în care se arătau noile schimbări şi 
venirea unui ortodox pe scaunul Constantinopolului în persoana lui 
Anatolie. În epistolă se arată printre altele că noul ierarh a subscris imediat 
Libellusului dogmatic al lui Leon, prezentându-se alăturat semnătura de 
aderare a patriarhului constantinopolitan. Apoi se arată că împăratul voia să 
vină la sinodul roman, intenţie nerealizată fiindcă între timp a fost convocat 
un sinod local la Constantinopol la care au fost invitaţi episcopi din Orient, 
din Thracia şi din Illyria iar la acest sinod, după mărturia împărătesei toţi 
trebuiau să subscrie propoziţiilor dogmatice ale papei Leon. Din epistola pe 
care papa Leon a trimis-o către Răsărit şi anume epistola nr. 88 dată la 24 
iunie 451 se arată că la acest sinod local au luat parte tot clerul capitalei, 
călugării şi un mare număr de episcopi care au recunoscut că Epistula 
dogmatica a lui Leon era în tonul ortodox. 

În acest timp s-au putut reîntoarce din exil adversarii ortodoxiei care 
acum reveniseră la dreapta credinţă, după cum ne informează istoricul 
Theodoret, printre care şi unii illyrieni.27 În urma acestor evenimente s-a 
putut restabili pacea religioasă în Imperiul roman. În aceste împrejurări papa 
Leon a adresat prin ambasadorul Anatolie o epistolă (nr. 81), unui illyrian şi 
anume lui Julian de Cos, arătându-i pericolele la care se expusese în materie 
de credinţă, observaţie pentru care Julian s-ar fi deplasat chiar la Roma unde 
a fost primit de papă cu multă înţelegere. 

Mai târziu la 9 iunie 451 papa Leon a mai trimis din nou patru 
epistole printre care una din nou illyrianului Julian de Cos. Toate aceste 
epistole au fost destul de importante şi luate în seamă pentru viitoarele 
dezbateri ale viitorului Sinod IV Ecumenic de la Chalcedon.28 

                         
27 THEODORET, Epist, CXXXVIII, CXXXIX  şi  CL, în  PG t. LXXXIII, col. 1360 ş.u. 
28 MANSI, t. VI, col. 112; PG t. LIV, col. 917 cu privire la preocupările pentru viitorul 
sinod apoi Ep. 88 cu privire la răspunsul împăratului în această chestiune. A se vedea şi 
HEFELE-LECLERCQ  II, p. 637. 
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În urma acestor dezbateri preliminare, împăratul Marcian a scris o 
epistolă datată la 17 mai 451 în numele său şi al asociatului său la domnie prin 
care cerea convocarea marelui sinod ce trebuia să aibe caracter ecumenic, ca cel 
de la Niceea din 325. Sinodul ar fi trebuit să se întrunească plenar la 1 
septembrie 451 dar unii dintre delegaţii romani au mai întârziat în drumul lor 
prin Illyricul răsăritean frământat de aceleaşi neînţelegeri dogmatice. 
 
Abstract: The Local Councils in the First Half of the 5th Century in 
South of the Danube and the Resolving of the Religious Disputes 
The Local Councils in the first half of the 5th century in the south of the 
Danube and the resolving of thereligious disputes 

In the context of the jurisdictional disputes between East (pars 
orientis) and West (pars occidentis) it was debated the imperial law (421) in 
which the imperial authority tried to end the ongoing dispute. The Pope 
attempts to reinstate between 419 and 423 the bishop of Thessaloniki with 
full powers as vicars in Illyria to counter the progress of Constantinople on 
jurisdictional line these territories have not a positive result. 

In this politic-religious context from the many manifestations of 
citizens of Iliricum it means that their attempt to gain some independence from 
Rome, from the papal policy practiced in these territories and one of these trials 
is the local Council of Corinth, called at a time when the papal policy had 
become cautious against the political and religious events to Illyria. 

In the aftermath, besides the Ecumenical 3rd, 4th and 5th Councils 
were convened other local councils where Illyrian hierarchs and clergy 
attended, who debated dogmatic, canonical and jurisdiction issues. Such a 
synod which is the subject of our research is the one held under Pope 
Coelestin in Rome in 430, local synod held when between the East and the 
West was a fierce dispute and Nestorius was declared a heretic and 
threatened with deposition. 

At the thievish Council of Ephesus in 449, where the pope's 
representatives and Theodosius II endorsed those decisions, several Eastern 
bishops asked the pope in several letters to take a firmer stance against what 
happened. Pope Leon nervous about the Eastern disorders, met a local synod 
in Rome, of which the deacon Hilarius wrote to the Empress Pulcheria to 
inform them of what was debated at that occidentale concilium, which was 
convened to combat everything that had been thievishly committed in 
Ephesus. 
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Concepţia socială a Părintelui Stăniloae  (II) 
- structura şi organizarea sociale - 
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Dacă în studiul anterior am căutat să arăt rolul socialului în gândirea 
Părintelui Stăniloae, precum si modul specific în care teologul român a 
interpretat conţinutul social al vieţuirii, urmează să încerc a arăta în ce 
consta efectiv realitatea socială pentru Părintele Stăniloae, cum definea acest 
conţinut. Mai mult, această definire nu poate fi separată de perspectiva pe 
care o dădea organizării sociale, adică  de propunerea sa de tip normativ 
pentru tărâmul social.  
 
1) Structura realităţii sociale 
De fapt, de aici se poate începe analiza lucrurilor, reluând ceea ce am 
afirmat încă de la început, faptul că Părintele Stăniloae nu a expus o 
cercetare de tip pozitiv asupra realităţii sociale, adică o descriere a faptelor 
şi fenomenelor sociale şi atât, ci a căutat să propună permanent o 
perspectivă transformatoare asupra lucrurilor sociale, să identifice căi de 
urmat, stări de alcătuit în social. Mai mult, însăşi descrierea a ceea ce se 
petrecea era într-un fel deficitară, căci refuza, cum am spus, recunoaşterea 
unui fenomen crescând în socialul vremii sale: e vorba despre 
individualismul social specific urbanizării şi industrializării care, deşi firave, 
se intensificau şi în socialul românesc interbelic. De aceea, reţinea din social 
numai ceea ce corespundea viziunii sale, de nuanţă teologică, pe care o avea 
asupra socialului.   

În privinţa structurii pe care o atribuia socialului, este firesc să 
precizez sensul pe care îl dau acestui termen. În gândirea sociologică, 
termenul de structură are mai multe accepţii; unii sociologi nu propun 
termenul printre capitolele tratatelor de sociologie. Dar, cei care îl acceptă 
se referă la conţinuturile de regularitate, de constanţă din viaţa socială; în 
acestea văd structura ori structurile socialului.2 În sensul pe care îl dau 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 De exemplu, pentru sociologul român Ion Ungureanu, „structuralitatea societăţii constă 
într-un mod de alcătuire, de aranjare a elementelor societăţii în aşa fel încât descriind 
relaţiile dintre aceste elemente să putem extrage schema societăţii. Schema aceasta este de 



73 
 

sintagmei de structură socială, mă refer la conţinutul esenţial al socialului, la 
conţinutul ultim, absolut necesar pentru ca realitatea socială să existe. Din 
această perspectivă, în înţelegere teologică, acest conţinut esenţial al 
socialului nu poate fi decât omul, ipostaza existenţială vitală. Evident, nu 
vorbim despre omul izolat de ceilalţi, ci aflat în diferite forme de relaţii 
sociale cu Celălalt. Putem spune, succint, că persoana şi relaţia sunt 
conţinuturile structurale ale realităţii sociale. Tot ce există ulterior, grupuri, 
instituţii, fenomene, se manifestă prin intermediul acestor două componente: 
persoana şi relaţia. De altfel, această identificare este valabilă pentru orice 
formă de realitate socială, indiferent de timp istoric ori spaţiu. 

Trecând la descrierile Părintelui Stăniloae, se constată că realităţile 
esenţiale ale socialului pentru dânsul nu erau ipostazele individuale ale 
existenţei, persoanele. Dimpotrivă, probabil şi ca reacţie faţă de simptomele 
sociale crescânde ale modernităţii, dar şi faţă de doctrinele sociale şi 
economice de tip liberal, Părintele Stăniloae identifica structura, esenţa 
socialului cu alcătuirile colective de oameni, sub diferite forme: obştea 
satului, comunităţile săteşti ori urbane, breslele profesionale şi, forma cea 
mai amplă, neamurile. Acestea erau ipostazele de referinţă ale socialului. 
Concepţia sa era foarte apropiată de concepţiile  sociologice care stabileau 
întâietatea grupurilor, a colectivităţilor, a întregurilor faţă de indivizii ori 
persoanele care le alcătuiau. Într-un fel, concepţia Părintelui Stăniloae se 
apropia cel mai mult de sociologia lui Emile Durkheim (1858-1917), aspect 
asupra căruia voi reveni. 

În primul rând, dădea credit teoriei care stabilea întregului o 
identitate aparte de părţile care îl compun. Era un mod de organicism în 
gândirea sa, demonstrând supremaţia şi identitatea întregului, cu aplicaţie 
asupra socialului, prin recurs la datele biologicului:  

„O clasă mai înaltă de entităţi, cu o mai mare bogăţie de părţi 
componente, este organismul vegetal. În el sunt adunate şi înălţate într-o 
unitate superioară o mulţime variată de celule, care constau din moleculele 
mai multor materii, acestea fiind la rândul lor unităţi ce cuprind mai multe 

                                                               
fapt structura societăţii, şi ea trebuie înţeleasă ca o totalitate de relaţii constante, relativ 
invariante pe care şi prin care se manifestă viaţa socială propriu-zisă” (Ion Ungureanu, 
Paradigme ale cunoaşterii societăţii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 69). 
   Sau, în descrierea sociologului american Norman Goodman, se spune că: „Interacţiunea 
socială rareori are loc întâmplător. În general, există un tipar al comportamentului nostru. În 
timp ce cultura determină o parte a tiparului, o mare parte a lui este determinată şi de 
elementele structurale ale societăţii. Pe scurt, structura socială este tiparul recurent al 
relaţiilor dintre elementele societăţii. Printre aceste elemente sunt: statutul, rolul, grupurile, 
instituţiile sociale şi comunitatea” (NORMAN GOODMAN, Introducere în sociologie, 
traducere de Ioana Rădulescu, Ed. Lider, Bucureşti, p.67). 
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feluri de atomi. Deci avem aici o clădire cu patru etaje. Variatele mişcări din 
mulţimea felurită a atomilor rămân netulburate, de asemenea originalitatea 
de viaţă a diferitelor categorii de molecule, netulburate funcţionează şi îşi 
păstrează originalitatea lor şi diferitele feluri de celule. Dar legea de viaţă a 
întregului este alta decât a tuturor felurilor de părţi componente. Este o lege 
superioară tuturor, este legea cea mai înaltă din noul organism, care este 
expresia nu a uneia sau a altei părţi componente, ci a întregului, a 
individualităţii organismului, care nu este o simplă adunare de părţi”.3 

Această schemă biologistă este aplicată pentru toate tipurile de 
organisme cărora le atribuie identitate în realitatea socială. Evident, 
organismul superior la care se referă Părintele Stăniloae, devenit paradigma 
de înţelegere a socialului, este neamul, neamul românesc. Dar, înainte de a 
vorbi despre neam, spuneam că elementele colective care fundamentează 
socialul sunt obştea şi comunităţile pentru lumea rurală, profesiile, breslele 
şi corporaţiile pentru lumea urbană. Căutând identificarea întregurilor în tot 
socialul, ca modalităţi superioare de manifestare a vieţii sociale, Părintele 
Stăniloae vede în obşte, familie şi breaslă conţinuturile comunitare majore 
ale realităţii sociale. Critică, astfel, etosul individualist al timpului, care „nu 
ştie de nicio legătură a insului cu obştea, de nicio datorie sau jertfă a lui faţă 
de-o comunitate. Individualismul democraţiei este egoism feroce, care 
destramă naţiunea, destramă familia, destramă breasla” (subl.n.).4 

La nivel de structură, de esenţă a vieţii sociale sunt văzute breslele, 
ca forme de activitate comună în spaţiul urban. Chiar dacă aceste realităţi 
sociale încă nu se formaseră, fiind deci un discurs proiectat, normativ, 
organizarea în jurul profesiilor, la nivel naţional, ar fi constituit elemente de 
structură a vieţii sociale. „Profesiile sunt pentru organismul social al naţiunii 
ceea ce sunt diferitele stări harice în organismul mistic al Bisericii: mădulare 
cu funcţii deosebite, care se întregesc unul pe altul, lucrând în favoarea 
întregului şi abia prin aceasta în favoarea lor”.5 Este o influenţă a doctrinei 
corporatiste, adoptată, în diferite forme, de regimurile de dreapta în perioada 
interbelică. Prin adoptarea Legii breslelor, act juridic care a provocat reacţia 
Părintelui Stăniloae, se urmăreau două lucruri, ambele salutate de teologul 
român: depolitizarea organizaţiilor profesionale şi naţionalizarea acestora. 
Dar, mai mult decât aceste două obiective – de altfel foarte importante, căci 
se urmărea sporirea competenţelor profesionale ale muncitorilor români – 
principalul efect benefic al organizării superioare a breslelor, repet devenite 
                         
3 DUMITRU STĂNILOAE, „Idealul naţional permanent”, în volumul: Cultură şi 
duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român, vol. 2, ediţie îngrijită de Ion-Dragoş 
Vlădescu, Ed. BASILICA, Bucureşti, 2012, p. 554. 
4 IDEM, „Un atlet al naţionalismului creştin”, în Cultură şi duhovnicie..., vol. 1, p. 446-447. 
5 IDEM, „Noua organizare a breslelor”, în Cultură şi duhovnicie..., vol. 2, p. 335. 
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conţinuturi structurale ale realităţii sociale, era diminuarea eventualei 
influenţe marxiste din rândurile muncitorilor: 

„Acest principiu (al organizării în bresle autohtone, n.n.) va atenua 
în sufletul muncitorului şi al meseriaşului starea de suflet negativistă, 
produsă de microbul marxist. Muncitorul va fi îndrumat să nu mai aştepte 
binele social ca un fruct al urii şi răsturnării oricărei ordini, ci ca un rezultat 
al colaborării frăţeşti între toţi factorii muncitori ai naţiunii. Va fi îndrumat 
astfel spre o stare de suflet care este cu totul în acord cu spiritul creştin: 
frăţietate şi muncă, spre un bine comun, spre o ajutorare reciprocă. (...) 
Ideea de clasă, exploatată de marxism, era o idee de ură, de repulsie între 
factorii societăţii; deci o idee anticreştină. Ea a crescut din sau paralel cu 
concepţia că viaţa este o luptă a unui ins sau a unui grup împotriva altuia. 
(...) Noua concepţie despre organizarea categoriilor muncitoare caută să 
purifice acest adaos afectiv de ură din sufletul lor şi prin aceasta să înlăture 
termenul de clasă, rămânând la cel de profesie”.6  

Părintele Stăniloae respinge, se pare, stratificarea socială de tip 
marxist, dar nu opune acestei teorii sociale apropierea de vreun tip de 
liberalism, pe care îl respinge, cum voi arăta, cel puţin la fel de categoric. În 
acelaşi timp, deşi nu acceptă existenţa claselor sau, mai ales, lupta între 
grupuri şi clase, cum se susţine în doctrina marxistă, promova tot o formă de 
organicism social, dar cu alte conţinuturi. Organismul esenţial este, însă, 
neamul, care conţine şi organismele mai mici, cum ar fi breslele 
profesionale. Entitatea socială prin excelenţă este a neamului, la a cărui 
atribute şi funcţii se subordonează toate părţile componente (acestea fiind tot 
de dimensiuni colective, cum ar fi breslele sau corporaţiile, la care m-am 
referit). 

„Neamul românesc este o sinteză biologic-spirituală a mai multor 
părţi care au intrat în compoziţia lui. (...) Dar este o sinteză nouă, o 
individualitate proprie, cu un principiu de unitate deosebit de toate părţile 
componente. Legea cea mai înaltă de viaţă a neamului nostru, legea care îl 
exprimă ca ceea ce este el în chip propriu, este aceea pe care o trăieşte ca 
întreg, nu care este proprie vreuneia din părţile lui. Caracteristicile 
elementelor componente sunt străbătute de un timbru nou, unitar, de timbrul 
individualităţii noi, care este românitatea. Deci putem spune că legea cea 
mai înaltă de viaţă a neamului nostru este românitatea. O individualitate care 
nu trăieşte după legea care o exprimă ca întreg, ca individualitate respectivă, 
ci lasă să fie copleşită această lege de legea de viaţă a vreunui element 
component, a vreunei unităţi subsumate, merge, fireşte, spre disoluţie”.7  

                         
6 DUMITRU STĂNILOAE, „Noua organizare a breslelor”..., p. 334-335. 
7 IDEM, „Idealul naţional permanent”, în Cultură şi duhovnicie..., vol. 2, p. 555. 
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Din textul de mai sus reiese nu doar dimensiunea identitară 
superioară a neamului, entitatea existenţială prin excelenţă la nivelul 
omenesc, ci şi faptul că însăşi persoana individuală îşi capătă plinătatea 
identitar-existenţială prin însuşirea şi reproducerea atributelor primei 
(valoric) identităţi, cea a neamului. Altfel spus, existenţa individuală a 
omului este sărăcită fără însuşirea caracteristicilor neamului în care se află. 
Conţinutul naţional este atât de intens în scrierile interbelice ale Părintelui 
Stăniloae, încât se poate spune că atât ontologia, cât şi antropologia 
teologiei sale sunt fundamental etnicizate. Omul este, în această descriere, 
nu însoţit de anumite caracteristici etnice, ci este conţinut secund al primului 
conţinut ontologic, cel al neamului. Este dificil de evaluat această concepţie 
a Părintelui Stăniloae, mai ales că era, pentru dânsul, o abordare teologică, 
deci îi asigura un înţeles teologic. 

Cred că este, totuşi, o contradicţie în teologia Părintelui Stăniloae, 
prin această intensă supradimensionare a neamului, deoarece se subminează 
conţinutul ontologic central pentru realitatea creată, anume omul. Nu se face 
o clară precizare privind statutul ontologic al omului, pe de o parte, şi al 
neamului, pe de altă parte. Aceasta derivă din însăşi descrierea neamului 
drept o entitate ontologică, mai întâi, apoi din socotirea acestei entităţi la 
nivel superior celeilalte entităţi, omul, aşa cum am văzut în textele de mai 
sus. A ajuns la această percepere, probabil şi din dorinţa de a respinge fără 
echivoc orice concepţie liberală. Dar, în această contestare, Părintele 
Stăniloae a respins o perspectivă ontologică care, mai târziu, se poate regăsi 
în antropologia sa teologică.  

 „Au venit însă doctrinarii, spune Părintele Stăniloae, care au dus 
omenirea pe panta liberalismului individualist şi egoist. Afirmând drepturile 
nelimitate ale insului, lipsa lui de obligaţii faţă de semeni, s-a dezlănţuit o 
luptă sălbatică între indivizi, care a făcut din unii beneficiari victorioşi ai 
tuturor celor care trăiesc în huzur, iar din cei mai mulţi, mai slab înzestraţi 
sau mai defavorizaţi de împrejurări, victime nenorocite. O filosofie 
individualistă, care vedea în eu realitatea ultimă, care credea că eul este la 
origine şi produce totul, că eul poate exista şi, ca să se dezvolte de alte euri 
egale cu sine, a încurajat această dezvoltare socială”.8 

Dincolo de critica asupra doctrinelor liberale şi a practicilor 
economice care se raportau la aceste doctrine, aspect la care mă voi referi 
ulterior, rămâne discutabilă contestarea statutului ontologic al eului. Este 
drept că nu e de acceptat o îndreptare a eului către sine, adică un fel de 
egocentrism, dar realitatea ultimă în care se petrec lucrurile, în care se 
desfăşoară, spre exemplu, relaţia către/cu tu, despre care va vorbi mai târziu 

                         
8 IDEM, „Sfânta Treime şi viaţa socială (II)”, în Cultură şi duhovnicie..., vol. 2, p. 575. 
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Părintele Stăniloae, nu este eul? Nu în eu se experiază întregul existenţial? 
De aceea, am spus că, determinate, probabil, de dorinţa de a respinge 
doctrina liberală, afirmaţiile sale devin problematice la nivelul ontologiei 
teologice. Dar, repet, această insuficienţă derivă, în primul rând, din 
atribuirea unor dimensiuni existenţiale, de entităţi, neamului şi altor alcătuiri 
comune din social, cum ar fi breasla, obştea. 

Dar, atunci când se gândeşte la primenirea socialului, Părintele 
Stăniloae recunoaşte rolul esenţial al persoanei, înaintea altor alcătuiri sau 
organisme sociale. Implicit, admite şi statutul de structură, de esenţă a 
socialului, omului, actelor sale şi relaţiilor care se încheagă prin aceste acte 
sociale. Contrazicând abordările organiciste din alte texte, propune 
personalitatea socială, ca tip ideal (în termeni weberieni) de manifestare 
primenită în viaţa socială. Sintagma în sine a preluat-o de la sociologul 
Dimitrie Gusti: 

„Cum bine a accentuat dl. prof. D. Gusti, formarea personalităţii 
sociale este singura soluţie ce armonizează socialul cu individualul, cu 
salvarea şi promovarea amândurora. Câtă vreme individualismul anarhic 
(liberalism, democraţie) destramă ordinea şi dreptatea socială şi aduce prin 
aceasta suferinţe nesfârşite peste toţi indivizii mai slab înzestraţi, iar 
colectivismul de stat sau de clasă anulează şi sacrifică persoana, concepţia 
personalităţii sociale preconizează o cât mai puternică dezvoltare a 
facultăţilor personale, dar nu în direcţie centrifugală, nu pentru scopuri 
egoiste, ci pentru crearea de valori morale şi materiale în favoarea obştii. O 
societate nu trebuie să se teamă de a avea personalităţi puternice, ca intelect, 
voinţă, simţire, pentru că numai unde există astfel de personalităţi se 
produce o înălţare de suflet, o dinamizare generală, numai acolo nu este 
amorţeală şi decădere în formalism. Cu o condiţie însă: personalitatea să nu 
urmărească scopuri egoiste, ci să-şi conceapă viaţa ca o misiune în slujba 
societăţii”.9  

În acest text îmi pare a fi expusă o percepere asupra socialului în 
conformitate cu teologia persoanei pe care a dezvoltat-o de-a lungul 
timpului Părintele Stăniloae, deoarece se afirmă rolul central pe care îl are 
persoana, inclusiv pentru realitatea socială. Deci, s-ar putea extrage de aici 
că ieşirea din dilematica opoziţie individ-societate, sau între individualism, 
liberalism, pe de o parte, şi diferitele forme de colectivism, pe de altă parte, 
nu s-ar găsi într-un alt fel de organicism de conţinut etnic, ci în persoana 
care caută deschiderea relaţională faţă de Celălalt (societatea, în textul 
Părintelui Stăniloae), disponibilă la depăşirea tendinţei egoiste.  

                         
9 IDEM, „Personalitate socială”, în Cultură şi duhovnicie..., vol. 2, p. 382-383. 
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În alt loc, Părintele Stăniloae respinge determinismul sociologic al 
lui Emile Durkheim, mai ales cel referitor la originea fenomenului religios, 
fiind în dezacord cu adoptarea perspectivei durkheimieane în cadrul unui 
manual de sociologie, avându-i ca autori pe Dimitrie Gusti şi Traian Herseni 
şi apărut în 1937. Respinge teoria durkheimiană, care atribuia originea 
fenomenului religios în cadre exterioare, sociale, considerând religia, 
morala, dreptul şi alte manifestări ale spiritului uman drept produse ale 
socialului, ale transformărilor sociale.  

„O astfel de teorie metafizică (cum este cea a lui Durkheim, n.n.), 
spune Părintele Stăniloae, este că tot ce este în sufletul omenesc se explică 
prin societate. Religia este produsă de societate, ca şi morala, dreptul, arta; 
societatea este un fel de Dumnezeu, un izvor misterios al tuturor (...). 
Durkheim a făcut deci din  sociologie: a. O ştiinţă foarte pretenţioasă care 
vrea să explice şi să monopolizeze tot. Psihologia, morala, teologia, dreptul, 
arta, istoria nu mai au niciun rost, sau toate trebuie să se lase dominate şi 
invadate de sociologie şi de explicaţiile ei; b. Tocmai pentru a putea explica 
totul prin legile societăţii, el a făcut din sociologie o filosofie ateistă”.10  

Este remarcabil că Părintele Stăniloae a observat sociologismul lui 
Durkheim, sau, altfel spus, determinismul social promovat de acesta. Pe de 
altă parte, însă, în înţelegerea socialului prin intermediul organismelor 
identitare, cum sunt breasla, obştea, comunitatea şi, mai ales, neamul, se 
apropie de teoria sociologului francez. Adică, adoptând întâietatea 
existenţială a organismelor, cum sunt cele mai sus menţionate, inevitabil se 
admite un fel de determinism, căci părţile sunt determinate de legile 
superioare de existenţă ale întregurilor. De aceea, am spus că în anumite 
texte, înţelegerea socialului prin datele prime ale organismelor intră în 
contradicţie cu teologia persoanei, pe care, de altfel, Părintele Stăniloae deja 
o dezvolta, încă din acea vreme. Probabil că cel mai sugestiv text privitor la 
înţelegerea socialului rămâne cel menţionat mai sus, în care rolul prim este 
atribuit persoanei (personalităţii sociale, în termenii folosiţi) care se 
îndreaptă prin deschidere relaţională către Celălalt prin toate activările sale 
sociale.  
 
2) Organizarea realităţii sociale 
Dacă am încercat să identific conţinuturile structurale ale socialului, în 
concepţia Părintelui Stăniloae, urmează să descriu modul de organizare sau 
de construire a socialului, pe care dânsul îl dorea. Spuneam că socialul la 
Părintele Stăniloae este descris cu inevitabilă nuanţă normativă, cu 

                         
10 IDEM, „Există vreo legătură între Sociologia lui Durkheim şi Serviciul social?”, în 
Cultură şi duhovnicie..., p. 403. 
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proiectarea acestei realităţi către/pe un drum imaginat şi dorit. Este 
inevitabilă această abordare, pentru că, teologic vorbind, este firească 
dorinţa de mişcare prin apropiere a persoanelor şi activărilor lor sociale de 
Dumnezeu, de voia Sa. Din perspectivă teologică, orice ţine de om şi de 
creaţie, inclusiv realitatea socială, se doreşte a fi îndreptate către Dumnezeu. 
Dar, pentru a se propune o perspectivă realistă, cu putinţă de a îmbrăţişa 
realităţile în petrecere ale socialului, este nevoie de două condiţii: a) viaţa 
socială să fie identificată în conţinuturile sale reale, nu imaginate şi b) drumul 
propus să aibă anumite date petrecute deja, chiar dacă la un nivel mai mic. 
Adică, experienţa socială să fi înregistrat deja conţinuturi din cele care se 
propun. Aplicând la scrisul Părintelui Stăniloae cele două condiţii 
metodologice, se observă o clară insuficienţă în cazul primei condiţii, anume 
la descrierea socialului concret, în desfăşurare. Părintele Stăniloae refuza 
categoric orice doctrină cu iz liberal, dar refuza şi acceptarea noilor realităţi 
sociale, care se revendicau din aceste doctrine. Conţinuturile sociale de tip 
liberal erau, totuşi, în creştere în România interbelică. Chiar dacă erau 
dominate de corupţie, de clientelism şi alte fenomene negative, realităţile 
economice şi sociale de tip liberal erau în dezvoltare. Aici este marea 
problemă a scrisului social al Părintelui Stăniloae, în negarea mersului 
liberal al realităţilor româneşti. Este drept că a sperat într-o altă formă de 
organizare socială, văzând chiar în al doilea răboi mondial prilej pentru 
închegarea acestei noi forme, dar aceasta nu era, în viziunea sa, deloc 
liberală. Ori, istoria a urmat un cu totul alt drum decât cel imaginat şi dorit 
de Părintele Stăniloae: o parte din Europa a urmat calea liberală, iar cealaltă 
calea comunistă, deopotrivă respinsă de Părintele Stăniloae.  

În primul rând, Părintele Stăniloae afirmă că nu s-a alcătuit încă o 
formă de organizare socială potrivită sensului existenţial pe care l-a primit 
omul de la Dumnezeu; aceasta s-a petrecut şi din cauza apariţiei doctrinelor 
sociale, nefaste, zicea dânsul, pentru relaţiile sociale între oameni:  

„Mintea omenească, cu judecata ei unilaterală şi pătimaşă, n-a fost 
până acum în stare să găsească adevărata direcţie a organizării sociale. 
Dimpotrivă cu cât a primit un rol mai important în diriguirea vieţii sociale, 
cu atât a produs mai mult rău. În epoca patriarhală, când viaţa socială se 
desfăşura după legi mai fireşti, neiscodite de minţi şi de doctrinari, nu era 
atâta nefericire şi dezechilibru în relaţiile sociale dintre oameni. Exista o 
solidaritate în sânul poporului, care însă nu mergea până la înăbuşirea vieţii 
personale”.11 

Căuta să desluşească conţinuturile majore ale unei alte forme de 
organizare socială şi realiza că miza centrală nu este nici în legislaţie, nici în 

                         
11 IDEM, „Sfânta Treime şi viaţa socială (II)”, în Cultură..., vol. 2, p. 574.  
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formele de capital în economie, deci nu în sisteme sociale în sine. Din nou, 
Părintele Stăniloae depăşeşte organicismul promovat în alte rânduri şi stabileşte 
esenţa socialului, a primenirii acestuia, la nivelul persoanei individuale, este 
drept o persoană deschisă relaţional către Celălalt. Fără să afirme, poate nici să 
observe, ajunge, din perspectiva unei ontologii a socialului, mult mai apropiat 
de perspectiva liberală, căci totul se petrece, în cele din urmă, la nivel 
individual, chiar dacă un individual cu o cu totul altă atitudine şi îndreptare 
relaţională decât în doctrina liberală clasică. Iată descrierea unei posibilităţi de 
depăşire a tensiunii dintre individ şi colectivitate:  

„Forma sănătoasă a vieţii sociale va fi o împăcare între drepturile 
libertăţii personale şi drepturile colectivităţii. Dar acest lucru nu se va putea 
face pe baza unor reţete fixate de raţiune, cu o drămăluire a ceea ce trebuie 
să aibă individul şi a ceea ce trebuie să se recunoască colectivităţii. O astfel 
de stare socială va duce când la liberalism, când la comunism. Ceea ce poate 
armoniza real personalitatea cu colectivitatea sunt iubirea şi preocuparea de 
idealurile spirituale înţelese în sensul moral-creştinesc. Căci numai insul în 
care este iubire, dacă este liber nu va folosi libertatea spre scopuri egoiste, 
spre ruperea din solidaritatea colectivităţii, ci în slujba ei. Singură iubirea 
leagă pe un ins de semenii săi, rămânând în acelaşi timp liber. Şi insul îşi dă 
seama că libertatea singură nu-i suficientă pentru a-i promova 
personalitatea, ci pentru acest scop îi mai este necesară şi iubirea faţă de 
semenii săi”.12 

Faptul că identifică problema de căpătâi a socialului în atitudinea 
relaţională a persoanei este important, stabilindu-se oarecum tipul ideal, în 
limbajul lui Max Weber, spre care ar trebui să tindă încercările de rezolvare a 
complicatelor fenomene sociale, de mai mic ori de mai mare nivel. Pe de altă 
parte, însă, starea relaţională a iubirii este o realitate greu de atins, este o 
realitate la care se accede greu, în mod treptat şi nu imuabil. Este o stare 
puternică dar şi fragilă, în acelaşi timp, cu mari fluctuaţii de manifestare la 
nivel personal. De aceea, a propune iubirea ca soluţie pentru problematica 
socială înseamnă a face un şablon sau o reţetă standard dintr-o stare 
omenească bogată ontologic, dar care nu poate fi redusă la tipare conceptuale 
aplicabile oricând şi oricum. De aceea, formulată în aceşti termeni doar, fără 
anumite nuanţări, propunerea Părintelui Stăniloae devine utopică. Nu se poate 
institui regim politic care să instaureze iubirea în viaţa socială. Este drept că 
se pot propune, autentic bisericesc, alte atitudini relaţionale decât cele la care 
realitatea socială trimite adesea, sau, mai însemnat ar fi să se identifice şi 
moduri concrete prin care se pot depăşi acestea. Dar, de la aceste depăşiri 
până la iubirea în sine, despre care vorbeşte Părintele Stăniloae este drum 

                         
12 IBIDEM, p. 576. 
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lung de parcurs. Însă, important este că problematica socială ţine, în cele din 
urmă, de datele care se petrec la nivelul intim al persoanei, nu în corpuri 
sociale, în sisteme, ori în legislaţii. La aceasta îndeamnă scrisul, e drept cu 
nuanţe utopice, al Părintelui Stăniloae: 

„Ce va trebui făcut în viitor?, se întreabă Părintele Stăniloae. Să 
lăsăm societatea în voia sorţii şi să ne mulţumim cu toţii să propovăduim 
iubirea între oameni? Am cere prea mult, desigur. Ceea ce trebuie să facă 
conducătorii popoarelor de pretutindeni, intelectualii, oamenii politici etc., 
este să stabilească un regim social şi politic care să concilieze, printr-o mai 
mult sau mai puţin perfectă repartizare, drepturile persoanei şi drepturile 
comunităţii. Iar mai departe să recunoască cu toţii necesitatea iubirii pentru 
spiritualizarea acestei concilieri şi consolidarea ei şi să o promoveze prin 
viaţa, prin cuvântul şi prin scrisul lor. Lucrul acesta a început să se facă în 
ţara noastră. Şi aşa şi trebuie, căci fără o convertire serioasă şi radicală a 
păturilor superioare ale societăţii la creştinism şi la valorile lui, între care se 
află la loc de frunte iubirea, societatea omenească nu-şi poate găsi echilibrul 
şi sănătatea”.13 

Mult mai realist devine discursul Părintelui Stăniloae când propune 
nu o „convertire la valorile creştinismului” (adică o exprimare exterioară şi 
oarecum ideologică), ci îndreptarea existenţială integrală către stările 
izvorâte din relaţiile către Persoanele Sfintei Treimi, fapt ce presupune 
păşirea pe un anumit traseu fiinţial adânc:  

 „Sfânta Treime este modelul după care trebuie să se organizeze 
viaţa între oameni, dar Sfânta Treime este viaţă în iubire. Nu poţi lua ca 
model relaţiile dintre Persoanele Sfintei Treimi dacă nu iei ca model ceea ce 
le însufleţeşte: iubirea întreolaltă. Nu poţi adânci în tine şi în relaţiile tale 
sociale chipul dumnezeiesc printr-o cunoaştere teoretică a lui şi printr-un 
plan de lucru stabilit numai pe baza minţii. Ca să-ţi apropii făptura de 
Dumnezeu, trebuie să-L rogi să-ţi dea şi ţie puterea iubirii care este în El. 
Creştinismul nu este simplă colecţie de doctrine pentru diferite ramuri ale 
vieţii pământeşti, pe care să le poţi aplica la trebuinţă fără nicio greutate 
(adică reţete comportamentale standardizate, aplicabile oricând şi oricum, de 
către oricine, n.n.)”.14 

Prin referire la adăparea existenţială a omului din relaţiile cu 
Persoanele Sfintei Treimi şi la încercarea de întemeiere a întregului spectru 
relaţional (în care conţinutul social este decisiv) din această adăpare, 
Părintele foloseşte cuvintele comuniune şi comunitate. Sensul pe care îl 
atribuie comunităţii izvorăşte din cel al comuniunii, văzută ca formă 

                         
13 IBIDEM, p. 577. 
14 IBIDEM, p. 577-578. 
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supremă de apropiere între persoane, aşa cum se percep relaţiile dintre 
Persoanele Sfintei Treimi. În aceste realităţi se află sursa şi modelul, cum va 
spune mai târziu, modelului relaţional uman. Deci, sensul prim pe care îl 
atribuie cuvântului comunitate de aici izvorăşte, din starea ce se creează prin 
şederea relaţională în comuniune, în adâncă unire relaţională.  

„Dacă realitatea ultimă ce stă la temelia întregii existenţe este o 
comuniune cum nu se poate mai intimă între mai multe persoane, dacă ea ne 
arată astfel că personalitatea şi comunitatea nu se exclud, ci dimpotrivă se 
promovează reciproc, atunci desigur că şi omul, creat după chipul lui 
Dumnezeu, numai străduindu-se în direcţia unei astfel de organizări a 
relaţiilor sociale, va găsi mulţumire şi va vedea împuţinându-se tulburările şi 
crizele grave care întreţin o febră atât de cumplită în societate”.15 

Armonia între persoană şi comunitate, spre care tânjea perspectiva 
Părintelui Stăniloae, ca soluţie pentru depăşirea binomului conflictual 
individ-societate sau, doctrinar vorbind, liberalism-socialism, avea ca temei 
stările descrise mai sus, cele între Persoanele Sfintei Treimi. Dar, mai 
departe, trecând înspre registrul social concret, nici pe departe nu se poate 
vorbi despre „comuniune intimă între persoane”, de aceea folosirea 
termenului de comunitate pentru a desemna diferite adunări de oameni în 
jurul unui element comun (localitate, profesie, etnie etc.), după ce s-a înţeles 
sensul originar al cuvântului, este o greşeală. De aceea, devine vulnerabil 
discursul care propune termenul de comunitate, cu referire la originea sa 
ontologică, pentru a desemna anumite realităţi sociale, în care nu se regăsesc 
mai deloc relaţiile de „iubire întreolaltă”, cum spune Părintele Stăniloae. De 
altfel, în alt loc descrie stările comuniunii adevărate:  

„În orice caz, comuniune adevărată, desăvârşit curată şi iubitoare nu se 
poate crea între oameni decât în Duhul Sfânt. Însăşi ideea de comuniune, care 
este specific creştină, s-a descoperit azi tuturor oamenilor că este singura soluţie 
posibilă pentru toate suferinţele sociale. Nici liberalismul egoist, nici 
colectivismul anulator de persoană nu sunt o soluţie fericită. Dar comuniunea 
nu este o stare care să poată fi creată cu legi, arme şi cu speculaţii orgolioase. 
Ea nu poate fi realizată decât prin darul Duhului Sfânt, pentru primirea căruia 
omul nu se poate pregăti altfel decât prin credinţă şi smerenie”.16 

Dacă discursul devine mai nuanţat şi se vorbeşte despre un model 
relaţional spre care se tinde, atunci şi pentru desemnarea grupărilor de 
persoane trebuie folosit alt termen sau sintagmă, în locul celui de 
comunitate. Aşa ar putea fi propusă sintagma de stări comunitare, adică 
realităţi în care, la nivel mai puţin extins, se ajunge la atitudini relaţionale 

                         
15 IBIDEM, p. 574. 
16 IDEM, „Sărbătoarea Duhului Sfânt”, în Cultură şi duhovnicie..., p. 780. 
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pline, bogate în apropierea între persoane. Un plus de precizie în folosirea 
termenului de comunitate, cu distincţie între înţelesul teologic şi cel 
sociologic este necesar, de altfel, pentru întreaga vorbire teologică. 
Amestecul de sensuri este neprielnic, aducând confuzii în privinţa 
conţinuturilor şi neclarităţi metodologice.  

Tot ca o soluţie de depăşire tensiunii individ-societate şi liberalism-
socialism, Părintele Stăniloae apelează la starea relaţională bisericească a 
sobornicităţii, ca model de organizare a vieţii sociale. Raportându-se 
favorabil la modele corporatiste ale regimurilor de dreapta, propune, iarăşi 
idealizând vorbirea, modelul sobornicităţii, cu origine în doctrina eclezială 
răsăriteană. (Spun doctrina eclezială şi nu eclezialitatea în sine, căci, şi 
bisericeşte vorbind, stările de sobornicitate erau/sunt un model spre care se 
tinde(a), realităţile desfăşurate fiind adesea, inclusiv în acel timp istoric, 
departe de caracteristicile descrise în învăţătura/doctrina despre 
sobornicitatea bisericească). 

„Astăzi omenirea se îndreaptă spre o formă de organizare în care 
conducerea să o aibă mai deplină naţiunea ca întreg. În termeni teologi, acest 
ideal se exprimă prin sobornicitate, care este opusă atât liberalismului 
individualist, cât şi dictaturii autocrate. Sobornicitate reprezintă dragoste între 
membrii care constituie un întreg etnic sau social, presupune conştiinţa 
unităţii şi voinţa de încadrare a fiecărui ins în slujba comunităţii. 
Sobornicitatea nu este potrivnică insului, dar în cadrul ei insul creşte în spirit 
prin dragoste. Aceasta este de fapt adevărata creştere a insului. Unde este 
dragoste nu este posibilă dictatura, dar nici centrifugalismul eurilor în sens 
democrat. În sobornicitate sunt liberi toţi, sunt ascultaţi toţi, dar toţi ascultă de 
întreg, aşa încât întregul este cel ce conduce. În regimul sobornicesc, transpus 
pe plan de organizare statală, conduce iubirea (subl.n.).17 

Remarcile referitoare la proiecţia ideală a stării de iubire înspre 
realităţile sociale concrete, în desfăşurare, pe care le-am făcut deja, se aplică 
şi la textul de mai sus. Din propunerile  Părintelui Stăniloae de organizare 
socială trebuie extrase, în perspectiva raportării teologice şi bisericeşti actuale 
faţă de realităţile sociale, cele în care centrul de greutate, esenţa socialului 
trebuie căutate în persoană, în om, în atitudinile pe care acesta le încearcă în 
datul său ontologic de confruntare cu socialul vremii sale. Părintele Stăniloae 
admite, totuşi, apropiindu-se involuntar de anumită formă a doctrinei liberale, 
că socialul ţine definitoriu de persoana individuală, nu în colectivităţi de 
diferite forme. Predicţia sa pentru viitor este tocmai grija, preocuparea pentru 
datele personale angajate în realităţile sociale: 

                         
17 IDEM, „Actualitatea Ortodoxiei”, în Cultură şi duhovnicie..., vol. 3, p. 261. 
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„În privinţa raportului individ-societate, mentalitatea de mâine nu va 
mai putea susţine nici teza pură a individualismului liberal, democrat sau de 
orice formă, dar nici a totalitarismelor anulatoare de individ, ci va avea să le 
împace pe amândouă. Insul se va bucura de o valoare incontestabilă, dar nu 
în favoarea societăţii, iar binele societăţii nu se va înţelege ca trebuind să 
se realizeze cu sacrificarea insului (subl.n.). Desigur, este o problemă foarte 
grea de a împăca aceste două laturi ale problemei politice şi sociale. Trebuie 
o îndelungată operă de modificare a mentalităţii insului şi de educaţie, nu 
intelectuală, ci morală a insului ca să se obişnuiască a găsi fericirea proprie 
în străduinţele sale, pentru fericirea obştească”.18 
 
Abstract: The Social Concept of Father Stăniloae (II) – the Structure and 
the Social Organization – 
Father Stăniloae did not exhibit only  a positive type of  research  on the 
social reality, meaning a description of the social facts and  phenomena, but 
sought to propose permanently a transforming insight on social things, to 
identify paths to follow and states to compose in the social life.  

Moreover, the very description of what happened was somehow 
deficient, because it refused, as I said, the recognitionof a growing 
phenomenon in the social of his time: it’s about the social individualism 
specific to urbanization and industrialization which, although fragile, were 
intensifying in the interwar Romanian social. Therefore, he retained  from 
the social only what corresponded to his vision of theological nuance, which 
he had on the social. 

Moving on Father Stăniloae’s descriptions, it appears that for him 
the essential social realities were not the instances of individual, persons. On 
the contrary, probably as a reaction  to the expanding social symptoms of 
modernity, but also to the social and economic doctrines of liberal type, 
Father Stăniloae identified the structure, the essence of the social with the 
collective structures of people in various ways: the council of the village, 
village or urban communities, professional guilds and, the largest form, the  
kinsfolk. These were the reference  instances of the society. 

 

                         
18 IDEM , „Tot despre timpurile viitoare”, în Cultură şi duhovnicie…, vol. 3, p. 335. 
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Preliminarii 
Schisma cea Mare dintre Răsărit şi Apus (1054) a afectat funcţionarea 
instituţiei sinodale superioare în Biserică, instituţie care dă expresie 
infailibilităţii Bisericii în ansamblul ei, a Sinodului ecumenic. În noile 
împrejurări istorice de la începutul celui de-al doilea mileniu creştin, era cu 
neputinţă respectarea criteriilor canonice tradiţionale privind instituţia 
Sinodului ecumenic aplicate în primul mileniu creştin al Bisericii 
nedespărţite. În lipsa unei convocări a organismului colegial suprem pentru 
Biserica Ortodoxă,2 s-a impus autoritatea Sinoadelor patriarhale, în cadrul 
Tetrarhiei Patriarhilor (după 1054 nu mai putem vorbi de instituţia canonică 
a Pentarhiei Patriarhilor),3 dar şi autoritatea Sinoadelor provinciale.4 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă a Răsăritului a evitat convocarea formală a vreunui 
sinod ecumenic, din raţiuni diverse, pornind de la imposibilitatea respectării principiului 
canonic al reprezentării Patriarhiilor din Răsărit (Alexandria, Antiohia şi Ierusalim) din 
cauza dificultăţilor istorice în care se aflau, până la eforturile constante ale Bisericii de 
Răsărit pentru restabilirea comuniunii cu Biserica de Apus. Unirea Bisericilor şi înlăturarea 
cauzelor Schismei de la 1054 ar fi uşurat eforturile pentru convocarea unui sinod ecumenic. 
Patriarhii ecumenici de Constantinopol au propus convocarea sinodului ecumenic în ciuda 
teoriilor canoniştilor apuseni privind raportul dintre autoritatea papei şi instituţia sinodului 
ecumenic.  
3 VLASSIOS PHIDAS, Drept canonic. O perspectivă ortodoxă, trad. de Pr. Adrian Dinu, 
Ed. Trinitas, Iaşi, 1998, p. 143.                    
4 Este de necontestat, în primele secole ale celui de-al doilea mileniu creştin, autoritatea de 
care s-a bucurat Sinodul Endemousa al Patriarhiei Ecumenice în cadrul Ortodoxiei 
ecumenice, hotărârile sale canonice fiind de referinţă pentru conştiinţa Bisericii de Răsărit. 
Spre exemplu, sinoadele isihaste (1341, 1347, 1351, 1368) au rămas de referinţă la nivel 
panortodox, aceste hotărâri dogmatice fiind receptate şi bucurându-se de autoritate, din 
perspectiva Teologiei dogmatice, asemenea hotărârilor sinoadelor ecumenice ale Bisericii 
primelor opt secole. 
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Însă, secolul al XIX-lea a reprezentat un punct de cotitură istorică 
pentru organizarea, conducerea şi funcţionarea Bisericilor Ortodoxe locale, 
dobândirea independenţei de stat ducând în mod inevitabil la proclamarea şi 
recunoaşterea autocefaliilor (Grecia – 1850; Serbia – 1879; România – 1885; 
Polonia – 1924; Albania – 1937), dar şi a autonomiei administrative pentru 
Bisericile din Cehoslovacia, Finlanda, Estonia şi Letonia. Acest fapt nu a 
facilitat dialogul interortodox, din contră, proclamarea autocefaliilor a dus la 
tensionarea relaţiilor cu Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, care 
considera că proclamarea acestor autocefalii, după o procedură de 
neacceptat pentru lumea greacă, întărirea instituţiei canonice a autocefaliei, 
se fundamentează pe tendinţe etnocratice şi etnofiletiste.5 Patriarhia 
Ecumenică a considerat că aşa-zisa introversiune etnocratică a creat 
tensiuni în sânul Bisericii Ortodoxe.6  

Debutul dialogului interotodox de la începutul secolului trecut, în 
perspectiva pregătirii Sfântului şi Marelui Sinod, s-a realizat la iniţiativa 
Patriarhiei Ecumenice, prin cunoscutele Enciclice Patriarhale ale 
Patriarhului ecumenic Ioachim al III-lea (1902-1904),7 prin care cheamă 
Bisericile autocefale la colaborare şi la întărirea legăturilor frăţeşti pentru a 
da un răspuns unanim acceptat în sânul Ortodoxiei ecumenice la problemele 
bisericeşti ale vremii. Deşi nu s-a reuşit convocarea imediată a unui sinod 
panortodox, totuşi aceste Enciclice Patriarhale, precum şi discuţiile 
antrenate la nivel interortodox, au întărit conştiinţa sinodală a Bisericilor 
autocefale. 

Un pas important spre convocarea Conferinţelor Panortodoxe 
Presinodale pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii 
Ortodoxe l-au constituit întrunirile interortodoxe pregătitoare 
(Constantinopol, 1923; Vatoped, 1930; Atena, 1936; Moscova, 1948), dar şi 
Conferinţele Panortodoxe (Rhodos 1961, 1963, 1964 şi Chambésy 1968), 

                         
5 G. PAPATHOMAS, Essais d’Économie canonique. Esquisse d’introduction à la 
Théologie canonique (Manuel pour les étudiants), Paris, éd. de l’Institut de Théologie 
Orthodoxe “Saint Serge” (coll. Formation Théologique par Correspondance [FTC 2]), 
2005, p. 139. 
6 VLASSIOS PHIDAS, Drept canonic..., p. 145. 
7 Iată aici un fragment din Enciclica Patriarhală din anul 1902, care marchează primul efort 
al Patriarhiei Ecumenice de a chema spre colaborare întâistătătorii Bisericilor autocefale, la 
începutul secolului al XX-lea, în perspectiva convocării unui sinod panortodox: „Am găsit 
de cuviinţă că era foarte important să se cerceteze ceea ce spuneau primaţii Sfintelor 
Biserici autocefale asupra a ceea ce era de folos şi nu s-a făcut; să se vadă ce este de făcut şi 
ceea ce este posibil să se facă de acum înainte pentru o credinţă unitară, o dragoste frăţească 
şi înţelegere între popoarele ortodoxe; să se vadă ce putem face pentru întărirea sfintei 
noastre credinţe ortodoxe şi pentru mai buna apărare a Bisericilor lui Dumnezeu în faţa 
duhului acestui veac pornit asupra ei”, VLASSIOS PHIDAS, Drept canonic..., p. 146. 
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care au deschis calea spre pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii 
Ortodoxe.8  
 
Conferinţele Panortodoxe Presinodale şi Comisiile Interortodoxe 
Pregătitoare. Abordarea tematicii şi contribuţiile Bisericilor locale 
Prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală (Chambésy, 21-28 noiembrie 
1976) a fost pregătită prin convocarea Comisiei Interortodoxe Pregătitoare 
a Sfântului şi Marelui Sinod (Chambésy, 15-28 iulie 1971) şi prin întrunirile 
teologilor din 1972 şi 1973. 

După trei ani de la a IV-a Conferinţă Panortodoxă de la Chambésy 
(1968) s-a întrunit Prima Comisie Interortodoxă Pregătitoare a Sfântului şi 
Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Chambésy, 15-28 iulie 1971),9 la 
iniţiativa Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 16 iulie 1970. Cea 
de-a IV-a Conferinţă Panortodoxă hotărâse repartizarea a şase teme 
Bisericilor Ortodoxe care trebuiau fi elaborate (dezvoltate în studii) şi 
trimise Secretariatului pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod, apoi, 
după primirea materialelor, se putea convoca această Comisie Interortodoxă 
Pregătitoare.10  

Astfel, Comisia Interortodoxă trebuia să analizeze o parte dintre 
temele pregătite de către Bisericile locale,11 mai precis cele şase teme, 
constatându-se în final că rapoartele asupra celor şase teme au fost bine 

                         
8 La aceste întruniri panortodoxe au fost abordate unele probleme canonice comune, 
precum problema calendarului sau a căsătoriei preoţilor după hirotonie (Constantinopol, 
1923) şi s-a formulat un prim proiect pentru pregătirea sinodului panortodox, s-a înaintat o 
listă de teme şi s-a elaborat chiar o metodologie de pregătire (Vatoped, 1930). Profesorii de 
teologie întruniţi la Atena (1936) aveau să reafirme necesitatea unui astfel de sinod 
panortodox şi locul lui bine determinat în contextul tradiţiei sinodale a Bisericii Ortodoxe.  
9 Deşi ar fi trebuit ca această Comisie Interortodoxă să se întrunească în luna martie 1971, 
ea s-a întrunit mai târziu, în cursul lunii iulie 1971.    
10 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 80; † DAMASKINOS 
PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei: tematică şi 
lucrări pregătitoare, trad. Pr. Nicolae Dascălu, Ed. Trinitas, Iaşi, 1998, p. 47-48. 
11 † ANTONIE PLOIEŞTEANUL, Lucrările Comisiei pregătitoare a Sfântului şi Marelui 
Sinod al Bisericii Ortodoxe, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 7-8/1971, p. 783; În 
Biserica Ortodoxă Română aceste teme au fost aprofundate de către cele patru comisii 
teologice, sintezele teologilor fiind puse la dispoziţia studenţilor de la cele două Institute 
Teologice de grad universitar de la Bucureşti şi Sibiu, dar şi în cadrul cursurilor de 
orientare pentru preoţi. Mai mult, din iniţiativa Patriarhului Justinian, pregătirea 
prosinodului s-a mai realizat prin publicarea de studii în revistele bisericeşti privind temele 
de la Rhodos (1961) şi prin abordarea acestor teme în lucrările de seminar, de licenţă sau de 
doctorat. A se vedea aici Pr. LIVIU STAN, Problema unui viitor Sinod ecumenic şi poziţia 
Bisericii Ortodoxe Române faţă de el, în „Ortodoxia”, nr. 2/1968, p. 334.   
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constituite,12 în acelaşi timp propunându-se în unanimitate o revizuire13 a 
Catalogului de teme de la Rhodos (1961) în cadrul Primei Conferinţe 
Panortodoxe Presinodale, care ar fi trebuit să fie convocată de către 
patriarhul ecumenic în iulie 1972, susţinându-se de către Comisie 
respectarea termenelor, în ceea ce priveşte timpul, aşa cum s-a stabilit de 
către Conferinţa Panortodoxă din 1968. Însă, Sfântul Sinod al Patriarhiei 
Ecumenice, în frunte cu Patriarhul ecumenic Athenagora, în urma studierii 
rapoartelor Comisiei Interortodoxe, a considerat că o convocare a 
Conferinţei Presinodale în anul 1972 nu este posibilă,14 întrucât Bisericile 
locale au nevoie de un interval mai lung de timp pentru a reflecta asupra 
temelor cuprinse în Catalogul de la Rhodos.15  

De fapt, această perioadă, din anul 1971 şi până în 1976, anul 
convocării Primei Conferinţe Panortodoxe Presinodale, a marcat o etapă 
importantă pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii 
Ortodoxe, prin dezvoltarea de contacte între teologi şi Bisericile locale. 
Amintim aici două întruniri ale teologilor ortodocşi, din 26-31 decembrie 
1972 (Chambésy) şi din 9-13 octombrie 1973 (Academia Ortodoxă din 

                         
12 S-au imprimat mai întâi rapoartele în limba greacă, apoi a fost întocmită o ediţie 
completă care cuprinde şi actele Comisiei Interortodoxe. Această ediţie completă a fost 
tradusă în mai multe limbi (greacă, rusă, franceză, italiană, germană), inclusiv în limba 
engleză:  Towards the Great Council. Introductory reports of the Interorthodox Commision, 
in preparation for the next Great and Holy Council of the Orthodox Church, London 
SPCL, 1972. Această publicare largă a referatelor asupra celor şase teme a dus în mod 
inevitabil la vaste dezbateri teologice. 
13 Recomandarea Comisiei Interortodoxe de revizuire a temelor de la Rhodos, care a marcat 
evoluţia procesului sinodal panortodox, se impunea cu necesitate, întrucât lista de teme din 
1961 a fost considerată ca fiind „haotică” din perspectiva numărului mare de teme (200) şi 
fără a fi bine structurate sau prioritizate. † ANTONIE PLOIEŞTEANUL, Lucrările 
Comisiei pregătitoare..., p. 786. Încă înainte de această Comisie Interortodoxă, mai precis 
după a IV-a Conferinţă Panortodoxă de la Chambésy (1968), canonistul român Pr. Liviu 
Stan a subliniat că temele de la Rhodos trebuie să fie resistematizate şi redus numărul lor şi 
al capitolelor din care fac parte. Numărul capitolelor ar putea fi redus de la 8 la 4, astfel: a. 
probleme dogmatice; b. Probleme cultice; c. probleme canonice; d. Probleme sociale. 
Canonistul Liviu Stan propunea reducerea temelor între 15-30, adică reducerea la esenţial 
pentru ca acestea să poată face obiectul discuţiilor într-un prosinod şi apoi într-un sinod 
ecumenic. A se vedea Pr. LIVIU STAN, Problema unui viitor Sinod ecumenic..., p. 334.   
14 A se vedea Scrisoarea patriarhală nr. 273/30.04.1972. 
15 Această perioadă, din anul 1971 şi până în 1976, anul convocării Primei Conferinţe 
Panortodoxe Presinodale, a marcat o etapă importantă pentru pregătirea Sfântului şi 
Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, prin dezvoltarea de contacte între teologi şi Bisericile 
locale. Amintim aici două întruniri ale teologilor ortodocşi, din 26-31 decembrie 1972 
(Chambésy) şi din 9-13 octombrie 1973 (Academia Ortodoxă din Creta), pregătite de către 
Secretariatul de la Chambésy şi care au luat în discuţie revizuirea listei de teme de la 
Rhodos (1961).  
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Creta), pregătite de către Secretariatul de la Chambésy şi care au luat în 
discuţie revizuirea listei de teme de la Rhodos (1961).  

 
- Prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală (Chambésy, 21-28 noiembrie 
1976) . În cadrul acestei Conferinţe Panortodoxe Presinodale s-a subliniat 
procesul de pregătire a Conferinţei din perioada 1971-1976, fiind 
menţionate întrunirile teologice şi vizitele care au avut loc la invitaţia 
Bisericilor locale de către delegaţiile Patriarhiei Ecumenice. Cu acest prilej, 
mitropolitul Damaskinos Papandreou, secretarul pentru pregătirea Sfântului 
şi Marelui Sinod, a făcut referire şi la un capitol numit „Privire asupra 
literaturii create în jurul Sinodului”,16 în care în prima parte a prezentat 
opiniile favorabile, dar şi nefavorabile, ale teologilor ortodocşi privind 
oportunitatea, organizarea şi ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod, în a 
doua parte a subliniat opiniile teologilor asupra celor şase teme alese la 
Chambésy (1968) şi elaborate de către Comisia Interortodoxă Pregătitoare 
din 1971, pentru ca în ultima parte să arate şi ecourile în lumea creştină 
non-ortodoxă.  

Mitropolitul Damaskinos a făcut o sinteză a literaturii care s-a 
dezvoltat pe marginea oportunităţii şi a tematicii Sfântului şi Marelui Sinod, 
menţionând câteva reacţii ale teologilor ortodocşi, fie favorabile şi 
entuziaste, fie nefavorabile convocării unui astfel de Sinod al Ortodoxiei. Se 
menţionează un „Apel către Biserici”17 al teologilor Paul Evdokimov şi 
Olivier Clément de la Paris, în care se apreciază efortul pregătirii Sinodului 
şi a adunării Ortodoxiei ca pe o „garanţie plină de speranţă”, în acelaşi timp 
solicitându-se să se dea curs liber „instinctului Ortodoxiei, duhului profetic 
al poporului lui Dumnezeu” pentru a se putea răspunde la întrebarea 
esenţială „Ce este creştinismul astăzi?”. Profesorul Olivier Clément a 
dezvoltat şi în alte articole această temă, considerând că cei doi factori care 
influenţează negativ reînnoirea Bisericii Ortodoxe şi pregătirile pentru acest 
Sinod al Ortodoxiei sunt „autocefalismul absolut” al anumitor Biserici 
locale mari, cât şi „ultraconservatorismul” unor medii ortodoxe, care nefiind 
schismatice, totuşi consideră aceste eforturi de reînnoire ca pe o influenţă a 
ecumenismului şi a uniatismului.18 Pentru problema diasporei ortodoxe, 
reprezentative au fost cele două congrese ale Tineretului ortodox de la 
Annecy (1 noiembrie 1971) şi Marsilia (20 mai 1972), cel de-al doilea 
făcând şi unele propuneri, cum ar fi evitarea coexistenţei inoportune a mai 
                         
16 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi Marele Sinod al 
Ortodoxiei: tematică şi lucrări pregătitoare, p. 54-77. 
17 Episkepsis, nr. 26/9.03.1971. 
18 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi Marele Sinod al 
Ortodoxiei: tematică şi lucrări pregătitoare, p. 56. 
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multor ierarhi ortodocşi în acelaşi oraş prin aplicarea canonului 8 al 
Sinodului I ecumenic.19 Adunarea generală a Syndesmos la Boston, precum 
şi comitetul executiv întrunit la Chambésy (24 august 1972) au exprimat 
dorinţa ca tema eclesiologiei ortodoxe să ocupe un loc important în 
programul Sinodului. 

Întrunirea Comisiei Interortodoxe Pregătitoare în anul 1971 a făcut 
ca începând cu anul 1972 să se înmulţească reacţiile negative şi obiecţiile, 
întârziind, aşadar, convocarea Primei Conferinţe Panortodoxe Presinodale.20 

Mitropolitul Damaskinos a prezentat şi opinii favorabile Sinodului, 
exemplificând cu un articol al Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae despre 
datoria Ortodoxiei actuale de a-şi lega pasul cu sinoadele secolului al IV-lea.21 
Profesorul Nikolai Afanasiev arată că structura canonică primordială a 
Bisericii este sinodalitatea (sobornost), adică „communio in sacris” a 
Bisericilor care alcătuiesc Trupul tainic al lui Hristos. El susţine că Sinodul 
ecumenic este instanţa canonică supremă a Ortodoxiei (care dă caracterul de 
Ecclesia Universalis), extinzându-se la întreaga Oikoumena, fără a se putea 
susţine că el reprezintă o putere neîntreruptă în timp, întrucât ele se reunesc 
la intervale neregulate şi atunci când există nevoi grave şi urgente.22 De 
aceea, Bisericile locale, în calitatea lor de comunităţi euharistice autonome, 
trebuie să joace un rol ecumenic prin consens, adică să li se recunoască 
dreptul în receptarea sau nereceptarea hotărârilor sinodale (ex. sinoadele de 
la Hieria, 755 şi Florenţa-Ferrara, 1439, nereceptate ca ecumenice, deşi 
convocate ca sinoade ecumenice).  

În ceea ce priveşte opiniile asupra celor şase teme de la Chambésy 
(1968), elaborate în cadrul Comisiei Interortodoxe Pregătitoare (Chambésy, 
1971), aproape în unanimitate teologii ortodocşi au susţinut că nu este 
nevoie ca tema tradiţiei să aibă o tratare sinodală, considerându-se că 
problema tradiţiei nu este ameninţată nici de erezie şi nici de schismă, 
credincioşii Bisericii nefiind preocupaţi de o astfel de formulare sinodală. 
Privind chestiunea participării intense a mirenilor la activitatea Bisericii, 
                         
19 Episkepsis, nr. 42/16.11.1971. 
20 Arhim. JUSTIN POPOVICI scria într-un studiu (Convocarea unui Sinod ecumenic este 
periculoasă, în gr., Atena, 1971) că nu se impune convocarea unui Sinod ecumenic, 
conjunctura fiind nefavorabilă, părere exprimată şi de teologul grec Christos Yanaras. 
Aceste opinii au fost împărtăşite şi de Părintele rus Jean Meyendorff, acesta susţinând că 
Sinodul trebuie să se axeze pe teme importante, nu pe unele neesenţiale precum codificarea 
canoanelor sau postul, ci unele substanţiale precum diaspora ortodoxă. Vezi JEAN 
MEYENDORFF, Vers un Grand Concile Orthodoxe, în „Vers l’unité chrétienne”, no. 5 
Juin 1972. 
21 Episkepsis, nr. 89/27.11.1973. 
22 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi Marele Sinod al 
Ortodoxiei: tematică şi lucrări pregătitoare, p. 62. 
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teologii ortodocşi s-au exprimat în sensul că locul şi importanţa mirenilor în 
Biserică sunt clare din perspectivă dogmatică şi canonică, fără ca această 
chestiune să deschidă calea disputelor şi a tulburărilor în Biserică. Cu toate 
acestea, Profesorul Matsoukas a subliniat că îndepărtarea mirenilor de 
Biserică se datorează impresiei lor că au o poziţie pasivă în Biserică şi deci 
nu au responsabilităţi privind promovarea vieţii eclesiale, lăsând aceasta în 
responsabilitatea clerului. O reacţie la Raportul Comisiei Interortodoxe 
Pregătitoare a avut şi Profesorul I. Karmiris care a susţinut teza îndatoririi 
Sinodului de a defini drepturile şi îndatoririle mirenilor în Biserică şi de a le 
recunoaşte locul pe care îl au în Biserică în conformitate cu Noul Testament 
şi cu Tradiţia apostolică. O eventuală respingere a lor duce în mod inevitabil 
la diminuarea sentimentului lor religios şi bisericesc şi la îndepărtarea de 
Biserică şi, deci, la decadenţa Bisericii. Aşadar, Profesorul Karmiris a 
susţinut importanţa temei privind implicarea mirenilor în viaţa Bisericii 
conform principiului organic, susţinând că „această problemă a fost deja 
pusă de epoca noastră Bisericii, care nu se poate preface că o ignoră”.23 

În ceea ce priveşte problema readaptării rânduielilor bisericeşti 
referitoare la post după cerinţele epocii noastre, s-au impus propunerile 
Bisericii Bulgariei într-un aprofundat studiu, în care se mai regăsesc şi unele 
propuneri privind apropierea doctrinară de Bisericile Orientale, 
impedimentele la căsătorie şi participarea laicilor la viaţa Bisericii. 

Cu privire la impedimentele la căsătorie s-a considerat că raportul 
Comisiei Interortodoxe Pregătitoare va rămâne sursa de analiză a temei. 

O temă importantă a constituit-o calendarul şi data Paştilor întrucât 
aceasta implică raporturile interconfesionale şi evitarea unei schisme în 
cadrul Bisericii Ortodoxe.  

Cea de-a şasea temă privind iconomia în Biserica Ortodoxă a 
provocat reacţii, cu referire la raportul Comisiei Interortodoxe, fiind voci 
care au cerut omiterea ei (Bartolomeu, actualul patriarh ecumenic, pe atunci 
arhimandrit), considerând că iconomia nu poate fi definită şi descrisă, ea 
fiind trăită în Ortodoxie ca o trăsătură caracteristică a ei. Astfel, după 
canonistul grec, Bartolomeu Archontonis, nu se impune o pronunţare în 
Sinod asupra temei iconomiei privind raporturile cu alte Biserici, întrucât nu 
se cunoaşte evoluţia acestor dialoguri şi concluziile, ceea ce face această 
temă inoportună în virtutea progreselor ecumenice.  

Prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală s-a desfăşurat în perioada 
21-28 noiembrie 1976 la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la 
Chambésy/Geneva. Înainte de deschiderea oficială a Conferinţei, pe data de 
20 noiembrie, a avut loc o întrunire a conducătorilor delegaţiilor Bisericilor 

                         
23 Episkepsis, nr. 51/28.03.1972. 
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Ortodoxe pentru a stabili ordinea de zi, trebuind să se pronunţe şi asupra 
autorităţii respectivei întruniri întrucât unii participanţi au susţinut că totul 
trebuie discutat în şedinţă plenară.24 Astfel, temele propuse de către 
conducătorii delegaţiilor au fost patru: 1. revizuirea listei temelor; 2. 
examinarea metodei de pregătire a Sinodului cu privire la studiul temelor; 3. 
privire de ansamblu şi evaluarea relaţiilor şi a dialogurilor Bisericii ortodoxe 
cu celelalte Biserici şi Confesiuni, dar şi cu Consiliul Ecumenic al 
Bisericilor; 4. studiu asupra celebrării comune a Paştilor de către toţi 
creştinii în aceeaşi duminică.25 

În ceea ce priveşte definirea terminologiei privind sinodul, 
mitropolitul Damaskinos de Tranupolis a arătat că în 1968 Conferinţa 
Panortodoxă a propus ca titlul sinodului pe care-l pregăteşte Biserica 
Ortodoxă să fie „Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe”, 
renunţându-se la cele două numiri de „Sinod Panortodox” şi de „Sinod 
Ecumenic”, întrucât receptarea lui de către Biserică este importantă, în 
sensul că numai prin consensul credincioşilor se poate determina caracterul 
unui sinod. 

Pentru a pregăti hotărârile pe care urma să le ia, Prima Conferinţă 
Panortodoxă Presinodală a organizat trei comitete de lucru care trebuiau să 
se ocupe de revizuirea şi de metodele de studiere a temelor, de relaţiile 
Bisericii Ortodoxe cu celelalte Biserici, confesiuni creştine şi cu Consiliul 
Ecumenic al Bisericilor, precum şi de sărbătorirea Paştilor de către toţi 
creştinii în aceeaşi duminică.26  

Primul comitet, cel care trebuia să adopte o metodologie privind 
propunerea temelor, a fost prezidată de mitropolitul Iustin Moisescu, cel 
care a şi propus o astfel de metodologie prin invitarea tuturor delegaţiilor 
Bisericilor să prezinte lista temelor care urmează a fi discutate la Sfântul şi 
Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe.27 Doar zece teme au fost propuse de 
toate Bisericile Ortodoxe, acestea propunându-se a rămâne ca teme pentru 
viitorul Sfânt şi Mare Sinod, urmând ca temele care nu fuseseră propuse de 
nicio Biserică să fie excluse, iar cinci teme au fost propuse spre studiu 

                         
24 Synodica III, Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecuménique, Chambésy, Genève, 1979, 
pp. 11-23. 
25 Se poate constata preocuparea alegerii anumitor teme din lista de teme din 1961, fiind 
înlăturate temele dogmatice, în acelaşi timp precizându-se că Sfântul şi Marele Sinod nu va 
înlătura unele canoane, ci numai le va da o interpretare actuală unanim acceptată, urmându-se 
tradiţia Sinoadelor ecumenice. Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor 
panortodoxe..., p. 87. 
26 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 92. 
27 † ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, O privire asupra pregătirii Sfântului şi Marelui Sinod al 
Bisericii Ortodoxe, p. 248. 
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(Izvoarele Revelaţiei divine; Codificarea sfintelor canoane şi a 
prescripţiunilor canonice; Iconomia şi acrivia; Semnificaţia Bisericii şi 
Monahismul).  

Hotărârile Primei Conferinţe Panortodoxe Presinodale au fost 
organizate după cele patru puncte de pe ordinea de zi. A fost revizuit 
catalogul temelor şi au fost reţinute numai zece teme care impuneau hotărâri 
panortodoxe de autoritate. Aceste teme, deşi au aspect teologic, ele nu au un 
caracter dogmatic. Temele cu un pronunţat caracter canonic sunt cele care 
privesc viaţa internă a Bisericii Ortodoxe (problema calendarului; 
impedimentele la căsătorie şi regulile privind postul), destul de dificil de 
abordat la nivel interortodox.28  

 
- A II-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală (Chambésy, 3-12 septembrie 
1982). Cea de a II-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală s-a desfăşurat în 
perioada 3-12 septembrie 1982 la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice 
de la Chambésy, fiind convocată de către Patriarhul ecumenic Dimitrios I 
prin Scrisoarea din 1 martie 1982 adresată Primaţilor Bisericilor Ortodoxe 
locale.  

Temele de pe ordinea de zi au fost: „1. Impedimentele la căsătorie; 
2. Definirea normelor viitoare în vederea hirotoniei episcopilor aleşi dintre 
monahii simpli rasofori şi nu numai dintre cei care au primit marea schimă; 
3. Adaptarea rânduielilor bisericeşti privind postul, conform cerinţelor 
epocii actuale; 4. Problema calendarului. Studiul acestei probleme în raport 
cu hotărârea Primului Sinod ecumenic cu privire la data Paştilor. Încercarea 
de stabilire a unei practici comune a Bisericilor Ortodoxe privind această 
problemă, precum şi tema celebrării comune a Paştilor de toţi creştinii în 
aceeaşi duminică”.29 

Această Conferinţă trebuia să ia decizii cu privire la temele de pe 
ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod, de aici şi responsabilitatea 
participanţilor şi dificultăţile în găsirea de soluţii. Bisericile Ortodoxe locale 
au participat cu studii pe temele aflate în discuţie, Biserica noastră 
contribuind cu materiale privind problema calendarului şi impedimentele la 
căsătorie. Pentru redactarea proiectelor de hotărâri s-au constituit patru 

                         
28 Temele care implică o interpretare corectă a legislaţiei canonice ortodoxe şi a întregii 
tradiţii canonice a Bisericii de Răsărit sunt cele care privesc relaţiile interortodoxe, precum 
problema diasporei, a autocefaliei, a autonomiei şi a dipticelor. Dificultatea tratării acestor 
teme este dată tocmai de poziţia Patriarhiei Ecumenice şi a teologilor greci faţă de 
abordarea lor, mai ales prin interpretarea canoanelor de o manieră care să justifice propriile 
poziţii. 
29 Synodica VIII, „IIe Conférence Panorthodoxe Préconciliere (Chambésy, 3-12 septembre 
1982)”, Les Éditions du Centre Orthodoxe Chambésy-Genève, 1994, p. 22. 
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comisii de lucru, câte una pentru fiecare temă de pe ordinea de zi. Aceste 
grupe de lucru au prezentat în şedinţă plenară propunerile elaborate, urmând 
definirea textelor finale.30 Dintre cele patru puncte de pe ordinea de zi, 
Conferinţa a adoptat hotărâri definitive numai privind două dintre teme 
(impedimentele la căsătorie şi problema calendarului şi a datei Sfintelor 
Paşti), celelalte două rămânând cu un caracter provizoriu. 

În ceea ce priveşte impedimentele la căsătorie, a II-a Conferinţă 
Panortodoxă Presinodală a adoptat un text precis, fără a se mai lua în 
considerare recomandarea de a se permite preoţilor şi diaconilor văduvi să 
se recăsătorească, aşa cum se regăsea în proiectul Comisiei Interortodoxe 
Pregătitoare din anul 1971.31 Precizăm aici faptul că această Comisie 
Pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din iulie 
1971, având în vedere tema „Impedimente la căsătorie”, s-a pronunţat şi în 
privinţa căsătoriilor mixte, consideraţiile finale fiind vrednice de luat în 
seamă.32 Comisia Pregătitoare a avut în vedere rapoartele unor Biserici 
Ortodoxe locale, precum a Rusiei şi a Greciei, dar şi observaţiile venite din 
partea Bisericilor Ortodoxe a Serbiei, a României, a Bulgariei, a Ciprului, a 
Poloniei, a Cehoslovaciei şi a unor reprezentanţi ortodocşi.  

                         
30 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 106. 
31 Încă de la debutul dialogului interortodox, începând cu Conferinţa Panortodoxă de la 
Vatoped (1930), s-a cerut examinarea practicilor existente în Bisericile Ortodoxe locale cu 
privire la impedimentele la căsătorie pentru a se putea ajunge la o practică uniformă în 
întreaga Ortodoxie ecumenică. În acelaşi spirit, al uniformizării practicilor locale privind 
impedimentele la căsătorie şi implicit căsătoriile mixte, s-a exprimat şi Prima Conferinţă 
Panortodoxă de la Rhodos (1961), dar şi A IV-a Conferinţă Panortodoxă, reunită la Centrul 
Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (8-15 iunie 1968). A se vedea aici 
Viitorul Prosinod al Sfintei Biserici Ortodoxe, în „Candela”, XLII (1931), nr. 4-12, p. 217; 
Pr. NICOLAE DURĂ, Căsătoriile mixte în lumina învăţăturii şi practicii canonice 
ortodoxe,  în „Ortodoxia”, XL (1988), nr. 1, p. 108; Pr. LIVIU STAN, Soborul panortodox 
de la Rhodos (24 sept. - 2 oct. 1961), în „Mitropolia Olteniei”, XIII (1961), nr. 10-12, 
p. 725; Pr. NICOLAE CHIŢESCU, Note şi impresii de la Conferinţa panortodoxă de la 
Rhodos, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1961; Pr. DUMITRU POPESCU, Prima 
Conferinţă de la Rhodos, în „Glasul Bisericii”, nr. 5-6/1970; Pr. GHEORGHE SOARE, 
Conferinţa panortodoxă de la Rhodos. De la Vatoped la Rhodos, în „Biserica Ortodoxă 
Română”, nr. 9-10/1961. 
32 A se vedea aici Impedimente la căsătorie (Referat al Comisiei interortodoxe pregătitoare 
a Sfântului şi Marelui Sinod – întrunită la Chambésy, între 16 şi 28 iulie 1971 – cu privire 
la tema elaborată de Patriarhia Moscovei şi Biserica Ortodoxă a Greciei), în „Ortodoxia”, 
XXIV (1972), nr. 2, p. 295-297; MARCEL CIUCUR, Problema căsătoriilor mixte în 
lumina documentelor oficiale şi a propunerilor comisiilor interconfesionale în ultimul 
deceniu, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, LI (1975), nr. 1-2, p. 62; Towards the Great 
Council. Introductory reports of the Interortodox Commission in Preparation for the next 
Great and Holy Council of the Orthodox Church, London, 1972, p. 34-35. 
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A II-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală s-a pronunţat atât asupra 
căsătoriilor mixte33 între „ortodocşi şi eterodocşi”, cât şi între „ortodocşi şi 
necreştini sau necredincioşi”, hotărând: 

1. Căsătoria între ortodocşi şi neortodocşi este oprită după 
acrivia canonică. Totuşi, poate fi celebrată prin iconomie şi 
dragoste de om, cu condiţia expresă ca toţi copiii proveniţi 
dintr-o astfel de căsătorie să fie botezaţi şi educaţi în Biserica 
Ortodoxă. Bisericile Ortodoxe locale pot lua decizii prin 
aplicarea iconomiei după cazuri şi după nevoile pastorale; 

2. Căsătoria între ortodocşi şi necreştini sau necredincioşi este 
absolut oprită după acrivia canonică. Bisericile Ortodoxe 
locale pot hotărî cu privire la aceste căsătorii de a aplica 
iconomia ţinând cont de nevoile pastorale.34 

Tema „Adaptarea rânduielilor bisericeşti privitoare la post, potrivit 
cerinţelor epocii actuale” a fost tratată de către Conferinţă cu toată atenţia, 
însă, avându-se în vedere opiniile diferite asupra postului şi nedorindu-se o 
pronunţare grăbită, oficială, la nivel interortodox, s-a hotărât „ca această 
problemă să fie reexaminată la o viitoare Conferinţă Panortodoxă 
Presinodală”.35 

O temă care a fost definitivată în cadrul acestei Conferinţe 
Panortodoxe Presinodale din anul 1982 a fost aceea privind „Problema 
calendarului. Studiul acestei probleme în raport cu hotărârea Primului Sinod 
ecumenic cu privire la data Paştilor. Încercarea de stabilire a unei practici 
comune a Bisericilor Ortodoxe privind această problemă, precum şi tema 
celebrării comune a Paştilor de toţi creştinii în aceeaşi duminică”. S-au avut 
în vedere hotărârile şi întregul material al congresului specialiştilor din anul 
1977, dar şi al întrunirii astronomilor din anul 1979, Conferinţa hotărând în 
chip pastoral că se impune cu necesitate o informare sistematică a 
credincioşilor pentru a se ajunge la respectarea comună, a tuturor creştinilor, 
a hotărârii Sinodului I ecumenic de la Niceea privind data Paştilor. Cei ce au 
opinii diferite privind calendarul şi data Paştilor trebuie să se supună 
Bisericii lor canonice şi să nu încurajeze divergenţele sau schismele. 

 

                         
33 Pr. NICOLAE V. DURĂ, Impedimentele la căsătorie în lumina hotărârilor celei de a 
doua Conferinţe panortodoxe presinodale (3-12 septembrie/1982), în „Mitropolia 
Banatului”, XXXIV (1984), nr. 7-8, p. 414-415. 
34 Synodica VIII, pp. 125-126. 
35 DAN-ILIE CIOBOTEA, Spre Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei, în „Biserica 
Ortodoxă Română”, C (1982), nr. 11-12, p. 943; Vezi şi Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile 
întrunirilor panortodoxe..., p. 107-108. 
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- A III-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală (Chambésy, 1986). Această 
Conferinţă Panortodoxă Presinodală s-a desfăşurat în perioada 28 octombrie 
– 6 noiembrie 1986, la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la 
Chambésy, fiind pregătită de Comisia Interortodoxă36 care a avut loc în luna 
februarie a aceluiaşi an. Ordinea de zi a Conferinţei fusese fixată de a II-a 
Conferinţă Panortodoxă Presinodală (1982) şi privea adoptarea textelor 
finale pentru cele patru teme, dar şi adoptarea regulamentului Conferinţelor 
Panortodoxe Presinodale. Această ordine de zi a fost definitivată de către 
conducătorii delegaţiilor ortodoxe.  

La începutul lucrărilor, în ziua de 29 octombrie 1986, preşedintele a 
propus mai întâi prezentarea Regulamentului Conferinţelor Panortodoxe 
Presinodale, elaborat de către Comisia Pregătitoare din februarie 1986, care 
a şi fost aprobat în unanimitate ca fiind un instrument foarte util în 
continuarea procesului de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod.37 
Regulamentul conţine 19 articole,38 împărţite în şapte capitole: 1. Capitol 
introductiv (Caracterul Conferinţelor Panortodoxe Presinodale);39 2. Convocare 
(art. 2-3); 3. Tematica (art. 4); 4. Alcătuire – Preşedinte – Secretar (art. 5-9); 
5. Lucrările Conferinţei (art. 10-12); 6. Comisia Interortodoxă Pregătitoare 
(art. 13-15); 7. Aprobarea textelor – adoptarea deciziilor – caracterul 
deciziilor (art. 16-19).   

Se poate observa că aceste Conferinţe Panortodoxe Presinodale sunt 
întruniri extraordinare, iar hotărârile lor au un caracter pregătitor, deci 
provizoriu şi orientativ, fără a fi generale şi obligatorii, deşi pot fi folosite ca 
atare (după nevoile pastorale locale), fără a avea autoritatea de a angaja 
Bisericile locale înainte de a se pronunţa Sfântul şi Marele Sinod.40 

Această Conferinţă Panortodoxă Presinodală, care s-a remarcat prin 
lucrările şi hotărârile sale, a stabilit atât temele pentru următoarea 

                         
36 La această Comisie Interortodoxă Pregătitoare (Chambésy, 15-23 februarie 1986), 
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de către profesorii de teologie, pr. Ion Bria şi 
pr. Dumitru Popescu. Vezi detalii: Pr. ŞTEFAN ALEXE, Participarea unei delegaţii a 
Bisericii Ortodoxe Române la cea de-a treia Conferinţă Panortodoxă Preconciliară 
Chambésy, 28 octombrie – 6 noiembrie 1986, în „Biserica Ortodoxă Română”, CIV (1986), 
nr. 9-10, p. 44. 
37 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 116. 
38 Episkepsis, no. 369/15 decembre 1986, p. 27-28; Vezi şi † DAMASKINOS 
PAPANDREOU, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei..., p. 133-138. 
39 Articolul 1: „Conferinţele Panortodoxe Presinodale sunt întruniri extraordinare ale 
Bisericii Ortodoxe. Potrivit practicii panortodoxe, la aceste întruniri participă reprezentanţi 
numiţi canonic de Bisericile Ortodoxe locale autocefale şi autonome, cu scopul de a asigura 
în mod colegial pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod”, †DAMASKINOS PAPANDREOU, 
Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei..., p. 133. 
40 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 116. 
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conferinţă, dar a şi fixat o metodologie precisă pentru această viitoare 
întrunire panortodoxă, avându-se în vedere şi faptul că temele ce urmau a fi 
discutate erau mult mai dificile din cauza divergenţelor existente între 
Bisericile locale. Prin urmare, în contextul celor patru viitoare teme 
(Diaspora; Autocefalia şi modalitatea ei de proclamare;41 Autonomia şi 
modalitatea ei de proclamare; Dipticele), conferinţa a stabilit că se impune 
organizarea mai multor întruniri ale Comisiei Pregătitoare care să elaboreze 
proiectele de text pentru temele amintite. Se poate spune că cele patru teme 
eclesiologic-canonice sunt foarte importante, după unii teologi greci chiar 
cele mai importante dintre cele zece teme de pe agenda Sfântului şi Marelui 
Sinod. Însă, în acelaşi timp, aceste teme sunt şi cele mai vulnerabile care au 
creat adevărate obstacole în calea convocării Marelui Sinod Ortodox. 

Astfel, în perioada 1986-2009 au fost pregătiri la nivel interortodox, 
privind cele patru teme înscrise pe agenda celei de a IV-a Conferinţe 
Panortodoxe Presinodale, care avea să fie convocată şi întrunită abia în anul 
2009, după 23 de ani, perioadă în care s-au putut analiza contribuţiile 
Bisericilor locale asupra temelor aflate în discuţie. În numai câţiva ani după 
încheierea Conferinţei Panortodoxe din 1986,  

„contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale în dezbaterea celor patru 
teme a generat o pluralitate de opinii convergente şi divergente, a căror 
evaluare se poate face doar în lumina raportării lor la canonicitate – unicul 
etalon de măsură al faptelor externe bisericeşti – precum şi la configuraţia 
actuală a Bisericilor Ortodoxe autocefale şi autonome”.42  

Această canonicitate sau legalitate a Bisericii este exprimată prin 
raportarea ei la adevărul de credinţă revelat, păstrat, precizat, propovăduit şi 
apărat de întreaga Biserică infailibilă, dar şi interpretat de tradiţia ei 
canonică. În acest sens,  

„situând problematica celor patru teme în lumina doctrinei canonice 
a Bisericii Ortodoxe, vom fi feriţi şi de exagerările şi de răstălmăcirile 
făcute unor canoane sau unor comentarii ale canoniştilor clasici (Zonara, 
Aristen şi Balsamon), de către unele Biserici, cu scopul de a-şi justifica 

                         
41 Temele care priveau statutul autocefaliei Bisericilor Ortodoxe şi Diaspora ortodoxă 
rămâneau cel mai greu de soluţionat. Cf. Pr. NICOLAE V. DURĂ, Sfântul şi Marele Sinod 
ecumenic. Consideraţii eclesiologice privind textele redactate de Comisia Pregătitoare a 
celei de A III-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 
LXIV (1988), nr. 5, p. 35.     
42 Pr. NICOLAE V. DURĂ, Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale în 
lumina doctrinei canonice ortodoxe, în „Mitropolia Banatului”, XXXIX (1989), nr. 1, p. 20. 
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unele pretenţii privind aşa-zisul drept la jurisdicţia asupra întregii diaspore 
ortodoxe”.43 

Din studierea referatelor unor Biserici locale se poate constata că 
textul unor canoane (2, 3 II ec.; 28 IV ec.) a fost interpretat în aşa fel încât 
să poată fi invocat ca temei pentru „revendicările Patriarhiei de 
Constantinopol privind aşa-zisul drept de jurisdicţie asupra întregii diaspore 
ortodoxe”.44  

Fără a dezvolta aici o abordare eclesiologico-canonică a acestor 
teme, putem spune că s-au făcut eforturi de pregătire a tematicii, înaintea 
celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale, un prim pas fiind 
întrunirea celor două Comisii Interortodoxe Pregătitoare în anii 199045 şi 
1993.46 

                         
43 Pr. NICOLAE V. DURĂ, Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale..., p. 20. 
44 Pr. NICOLAE V. DURĂ, Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale..., p. 20. 
45 Comisia a constatat că toate Bisericile Ortodoxe doresc rezolvarea problemei Diasporei 
cât mai repede cu putinţă, aceasta urmând să fie organizată în conformitate cu eclesiologia 
ortodoxă, cu tradiţia şi cu practica Bisericii Ortodoxe. Având în vedere dificultăţile 
existente, această comisie a stabilit crearea unei situaţii de tranziţie care să pregătească 
terenul pentru o soluţie canonică a problemei care să se bazeze pe principii şi norme bine 
definite. Pentru această perioadă de tranziţie urmează să fie create în fiecare dintre regiunile 
definite câte o „adunare episcopală” din care să facă parte toţi episcopii canonici ai regiunii, 
care sunt în comuniune canonică cu toate Bisericile Ortodoxe şi care se află în jurisdicţiile 
Bisericilor Ortodoxe autocefale locale, aşa cum se regăseau chiar la acea vreme. Adunările 
episcopale vor fi prezidate de ierarhul din jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice şi în lipsa lui 
urmându-se ordinea din Diptice. Aceste adunări episcopale vor avea şi un comitet executiv. 
Adunările episcopale au în responsabilitate de a manifesta prin lucrarea lor unitatea 
Ortodoxiei, de a dezvolta activităţi comune ale tuturor ortodocşilor din respectiva regiune, 
de a reprezenta în comun pe toţi ortodocşii în raport cu alte confesiuni şi cu comunitatea din 
care fac parte. Deciziile pot fi luate numai cu majoritatea de voturi.  
46 Comisia Pregătitoare din 1993 a aprobat textul privind „Diaspora ortodoxă”. Conform 
acestuia, regiunile în care se creau adunări episcopale erau: 1. America de Nord şi America 
Centrală; 2. America de Sud; 3. Australia; 4. Marea Britanie; 5. Franţa; 6. Belgia şi Olanda; 
7. Austria şi Italia; 8. Germania. Episcopii din Diaspora care aveau jurisdicţie asupra 
parohiilor care fac parte din mai multe regiuni, vor face parte din adunările episcopale ale 
acestor regiuni. Proiectul de regulament va fi elaborat de către Secretariatul pentru 
pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod, urmând procedura aprobată şi folosind modelele deja 
existente de adunări episcopale. Cea de A IV-a Conferinţă Panortodoxă Preconciliară avea 
calitatea de a decide asupra acestui proiect de regulament, iar toate adunările episcopale 
care erau create după această conferinţă aveau responsabilitatea completării acestui proiect, 
de dorit cu propuneri unanim acceptate, altfel fiind acceptate prin votul majorităţii. 
Bisericile Ortodoxe nu trebuie să mai înfiinţeze noi eparhii în Diaspora, faţă de cele 
existente, trebuind să faciliteze lucrarea adunărilor episcopale. Bisericile Ortodoxe, 
reprezentate în cadrul acestei comisii, au ajuns numai în parte la un acord privind condiţiile 
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- A IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală (Chambésy, 2009). Cea de a 
IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală47 a fost convocată de către 
patriarhul ecumenic pentru perioada 6-13 iunie 2009 la Centrul Ortodox al 
Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy/Geneva. 

Cu privire la textul privind „Diaspora ortodoxă” (aprobat de comisia 
din 1990), au avut loc discuţii şi propuneri cu privire la oportunitatea 
menţionării în text a canoanelor care vizează „întâietatea” Patriarhiei 
Ecumenice şi existenţa într-o cetate a unui singur episcop. Cu acest prilej, 
delegaţia Bisericii noastre a propus ca luarea deciziilor în adunările 
episcopale să fie luate prin unanimitate şi menţinerea textului din 1990, 
pentru evitarea trecerii în text a tuturor referinţelor canonice privind 
problema canonică a diasporei, fiind suficientă expresia „practica şi ordinea 
canonică”.48 Înaltpreasfinţitul Irineu al Olteniei a susţinut păstrarea expresiei 
„tradiţia şi praxis-ul canonic al Bisericii Ortodoxe” şi să se precizeze în mod 
expres „adică existenţa unui singur episcop într-un loc”. Într-adevăr, sunt şi 
teologi şi canonişti greci care, răstălmăcind textul unor canoane (2, 3 II ec.; 
28 IV etc.)49 încercau să susţină că aşa-zisele drepturi ale Patriarhiei 

                                                               
canonice privind proclamarea autocefaliei unei Biserici locale. Conform textului aprobat de 
către comisie, Biserica-Mamă primeşte cererea de autocefalie şi va evalua toate condiţiile 
eclesiologice, canonice şi pastorale, dacă acestea sunt îndeplinite pentru obţinerea 
autocefaliei. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, Sinodul Bisericii-Mame (ca organism 
bisericesc suprem) îşi dă acordul şi va cere consensul panortodox, informând celelalte 
Biserici Ortodoxe locale. Consensul panortodox se exprimă prin decizia unanimă a 
sinoadelor Bisericilor autocefale. După obţinerea consensului panortodox, Biserica 
proclamată ca autocefală se bucură de toate drepturile şi privilegiile canonice care decurg 
din acest statut (Diptice, relaţii interortodoxe, etc.), fiind integrată în comuniunea 
Bisericilor autocefale. 
47 Pr. VIOREL IONIŢĂ, A 4-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, Chambésy/Geneva, 
6-12 iunie 2009, în „Studii Teologice”, V (2009), nr. 2, p. 235-254.  
48 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 123. 
49 Precizăm aici faptul că, „dacă în urma înţelegerilor dintre cele două Biserici ortodoxe 
locale autocefale, Patriarhia Ecumenică şi Biserica Greciei, diaspora greacă este sub 
jurisdicţia scaunului patriarhal de la Constantinopol, asta nu înseamnă că Patriarhia 
Ecumenică ar avea vreun drept jurisdicţional sau vreun privilegiu de jurisdicţie în virtutea 
întâietăţii sale de onoare în Ortodoxie (can. 28 IV ec.), faţă de întreaga diasporă ortodoxă”, 
cf. IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, „The Principle of Ecclesiastical Autocephaly 
and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical 
Contribution”, în Pr. CONSTANTIN RUS (ed.), The Place of Canonical Principles in the 
Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, Arad, 2008, p. 241; 
Pr. NICOLAE DURĂ, Patriarhia Ecumenică şi autocefalia Bisericii noastre de-a lungul 
secolelor, în „Studii Teologice”, XXXVIII (1986), nr. 3, p. 55. Diaspora ortodoxă a fost şi 
încă este caracterizată de dezbinare, fiind condamnabil faptul că Patriarhia Ecumenică, 
bazându-se pe aşa-zisul „drept sau primat de jurisdicţie”, fără acordul Bisericii-Mame, 
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Ecumenice asupra întregii diaspore ortodoxe decurg din întâietatea de 
onoare a ierarhului de la Constantinopol şi de aceea se şi dorea invocarea 
noţiunii de „întâietate în onoare” pentru revendicări jurisdicţionale.50 Dar, 

                                                               
primeşte în jurisdicţia sa comunităţi ortodoxe care au rupt legătura canonică cu Biserica-
Mamă, fiind o încălcare a canoanelor şi a principiilor eclesiologice ortodoxe. A se vedea 
aici DAN-ILIE CIOBOTEA, Problema canonicităţii şi a comuniunii în diaspora ortodoxă, 
în „Mitropolia Banatului”, XXXV (1985), nr. 1-2, p. 102. Problemele create în diaspora 
ortodoxă se datorează interpretării eronate a canoanelor care privesc jurisdicţia asupra 
diasporei în lumea greacă, mai ales canonul 28 al Sinodului IV ecumenic de la Calcedon, 
care este singurul canon în care se pomeneşte diaspora Bisericii de Constantinopol prin 
menţiunea că arhiepiscopul Constantinopolului să hirotonească pe episcopii din ţinuturile 
barbare, adică din Bisericile din Pont, Asia şi Tracia, Biserici care cuprindeau mai multe 
mitropolii. Vezi detalii: Pr. LIVIU STAN, Ortodoxia şi Diaspora. Situaţia actuală şi 
poziţia canonică a diasporei ortodoxe, în „Ortodoxia”, XV (1963), nr. 1, p. 26-27; vezi şi 
† JUSTINIAN, Patriarhul României, Valabilitatea actuală a canonului 28 al Sinodului IV 
ecumenic de la Calcedon, în „Ortodoxia”, III (1951), nr. 2-3, pp. 173-187; † PETER 
L’HUILLIER, Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV, trad. de Pr. Alexandru I. 
Stan, Editura Gnosis, Bucureşti, 2000. „Textul canonului arată în mod expres jurisdicţia 
Scaunului de Constantinopol asupra celor trei dieceze, cât şi asupra ţinuturilor barbare ale 
lor, adică asupra diasporelor lor, fără a se înţelege de aici atribuirea vreunui drept de 
jurisdicţie asupra întregii diaspore. Această jurisdicţie atribuită Scaunului de 
Constantinopol se explică prin faptul că, fiind în capitala imperiului, avea o mică jurisdicţie 
eparhială, considerându-se necesar să se sporească teritoriul de jurisdicţie corespunzător 
demnităţii sale de scaun patriarhal al capitalei imperiului”, cf. IULIAN MIHAI L. 
CONSTANTINESCU, The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of 
Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical Contribution, p. 242. 
Fără a dezvolta aici comentariile la canonul 28 al Sinodului IV ecumenic de la Calcedon 
(451), subliniem ideea centrală prin ceea ce susţine marele canonist român, Părintele Liviu 
Stan: „Prin urmare, nici vorbă nu poate fi, că dispoziţiile can. 28 al Sin. IV ec. ar conferi 
Scaunului din Constantinopol jurisdicţie universală asupra diasporei, ci, din contră, ele 
constată şi consacră dreptul fiecărei Biserici autocefale de a-şi exercita jurisdicţia asupra 
diasporei proprii”, cf. Pr. LIVIU STAN, Ortodoxia şi Diaspora..., p. 28; vezi şi 
ATHENAGORAS PECKSTADT, L’autorité dans l’Eglise: une approche orthodoxe, în 
„Irénikon”, t. LXXV (2002), nr. 1, p. 35-52.  
50 Având în vedere tradiţia şi practica ortodoxă, Întâistătătorii Bisericilor autocefale s-au 
bucurat întotdeauna de egalitate în putere, fără a se face vreo confuzie între drepturile 
jurisdicţionale şi întâietatea de onoare, acest fapt fiind arătat explicit şi de marele canonist 
clasic al secolului al XII-lea, Ioan Zonara, care, interpretând canonul 17 al Sinodului IV 
ecumenic, a susţinut că patriarhul de Constantinopol este judecător numai în graniţele 
jurisdicţiei sale, fără ca mitropoliţii aflaţi în jurisdicţia celorlalte Patriarhii istorice să se 
supună judecăţii sale. Subliniem aici că Patriarhia de Constantinopol, în Tomos-urile de 
autocefalie, a recunoscut că Bisericile organizate în cadru etnic, care fuseseră în trecut în 
jurisdicţia Constantinopolului, acum, prin dobândirea autocefaliei, „sunt într-o stare de 
neatârnare şi cu o administraţie proprie”, cf. IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, The 
Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction..., 
p. 236. Deci, însăşi Patriarhia de Constantinopol a susţinut că toate Bisericile recunoscute 
ca autocefale sunt egale în cadrul Ortodoxiei ecumenice, fără a putea exercita jurisdicţia 



101 
 

canonul 3 al Sinodului II ecumenic (381), invocat adesea de canoniştii greci 
care susţin un „primat” al scaunului de Constantinopol în Orient,51 cuprinde 
şi alte trei principii canonice fundamentale. Pe de o parte, există o identitate 
a prerogativelor onorifice între scaunul Romei Noi şi cele ale Romei Vechi, 
ordinea acestor scaune neinfirmând aceasta, iar pe de altă parte, există un 
raport între principiul apostolic şi cel politic, în acelaşi timp episcopii 
scaunelor apostolice şi ai marilor metropole având o întâietate numai 
onorifică.52 De precizat este faptul că cele două scaune, Roma şi 
Constantinopol, au primit prerogativele întâietăţii onorifice avându-se în 
vedere importanţa politică a cetăţii. Acest „primatum honoris” nu a fost 
însoţit şi de o putere jurisdicţională care să reclame un aşa-zis drept de 
                                                               
asupra altei Biserici autocefale, indiferent de vechimea lor sau de numărul credincioşilor. 
Vezi IORGU IVAN, „Etnosul – neamul -, temei divin şi principiu fundamental canonic al 
autocefaliei bisericeşti”, în Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 198. „Orice pretenţie a vreunei Biserici autocefale de a 
avea drepturi jurisdicţionale asupra altor Biserici autocefale sau asupra diasporelor acestora 
este împotriva învăţăturii Sfintei Scripturi şi a canoanelor Bisericii Ortodoxe, canonul 34 
apostolic exprimând în chip pozitiv importanţa principiului etnic ca bază a organizării 
Bisericii şi a execitării jurisdicţiei asupra propriei diaspore”, cf. IULIAN MIHAI L. 
CONSTANTINESCU, The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of 
Inter-orthodox Jurisdiction..., p. 237; IORGU D. IVAN, Vechimea şi formele raporturilor 
Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe, în „Glasul Bisericii”, XL (1980), 
nr. 10-12, p. 794. Se poate afirma că Bisericile Ortodoxe autocefale, deşi sunt organizate 
într-un chip precis în cadrul etnic şi geografic, totuşi „nu sunt nici abdicări şi nici căderi din 
universalitatea creştină, ci expresia firească şi canonică a acordului dintre aceste două feţe 
ale unor realităţi organice: pluralitatea, după creaţie, a naţiunilor şi unitatea, după har a 
Bisericii creştine”, cf. I. GH. SAVIN, Creştinism şi naţionalism, în „Fântâna darurilor”, 
X (1938), nr. 9, p. 417-418; vezi şi J. H. ERICKSON, Autocephaly in Orthodox 
Canonical Literature to the Thirteenth Century, în „St. Vladimir’s Theological 
Quarterly”, XV (1971), nr. 1-2, p. 29; MARCEL CIUCUR, Dreptul de acordare a 
autocefaliei în Biserica Ortodoxă, în „Studii Teologice”, XXIX (1977), nr. 5-8, p. 536-541; 
A. D. KIRIAKOS, Sistemul Bisericilor Ortodoxe Autocefale, trad. de D. Demetrescu, în 
„Biserica Ortodoxă Română”, XXV (1901-1902), nr. 5, p. 382; HIÉROMOINE PIERRE, 
Notes d’Ecclésiologie Orthodoxe. Le Patriarche Oecuménique et les Eglises Orthodoxes 
Autocéphales, în „Irenikon”, t. X (1933), nr. 6, p. 445; † NICOLAE, Mètropolite du 
Banat, La Diaspora et les Eglises-Maires, în „Romanian Orthodox Church News”, XI (1981), 
nr. 1, p. 57; Pr. NICOLAE V. DURĂ, „Forme şi stări de manifestare a autocefaliei 
Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul secolelor. Mărturii istorice şi canonice”, în 
Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1987, p. 280-287; † P. L’HUILLIER, Problems concerning autocephaly, în „The Greek 
Orthodox Theological Review”, vol. XXIV (1979), nr. 2-3, p. 167; vezi şi Pr. ALEXANDRU 
MORARU, „Biserica autocefală şi diaspora ei”, în Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1995, pp. 141-159. 
51 VLASSIOS PHIDAS, Droit canon..., p. 48. 
52 Pr. NICOLAE V. DURĂ, Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale..., p. 22. 
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jurisdicţie asupra întregii diaspore. Deci, „textul canonului 3 al Sinodului II 
ecumenic condamnă în realitate asemenea pretenţii care vatămă însăşi 
rânduiala stabilită şi reafirmată de obiceiul şi tradiţia canonică a Bisericii 
Ortodoxe”.53 

În ceea ce priveşte precizarea „adică existenţa unui singur episcop 
într-un loc”, trebuie să se aibă în vedere că ea este pusă în legătură cu aşa-zisa 
„conciliere a unităţii şi etnicităţii”, însă nu trebuie nesocotit cadrul general al 
formării Bisericilor autocefale în cadrul etnic, „Biserica având dintotdeauna 
conştiinţa că principiul etnicităţii conferă expresie şi culoare unităţii şi 
catolicităţii ei”.54 Într-adevăr, de-a lungul timpului s-a dezvoltat în practica 
bisericească principiul ca  fiecare cetate să aibă un episcop propriu55 
(consemnat şi canonic, 8 I ec.; 118 Cartagina), dar fără a se putea impune ca 
un principiu absolut56 şi aceasta datorită evoluţiei organizării bisericeşti în 
cadrul etnic, aşa cum este şi organizarea diasporei ortodoxe, împrejurările 
pastorale influenţând de asemenea, fără ca această practică să se confunde 
cu unitatea episcopatului.57  

În cadrul Conferinţei din 2009, după ce s-a aprobat textul revizuit 
din 1990, s-a discutat şi cel din 1993, existând propuneri acceptate din 
partea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române cu privire la extinderea 
regiunilor în care se creau adunări episcopale, avându-se în vedere noile 
realităţi din cadrul diasporei ortodoxe, mai precis redimensionarea ei după 

                         
53 Pr. NICOLAE V. DURĂ, Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale..., p. 22. 
54 Pr. NICOLAE V. DURĂ, Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale..., p. 24. 
55 A se vedea Pr. IRIMIE MARGA, „Principiul jurisdicţional în Biserica Ortodoxă”, în: 
Pr. CONSTANTIN RUS (ed.), The Place of Canonical Principles in the Organization and 
Working of Autocephalous Orthodox Churches, Arad, 2008, pp. 179-181. 
56 Pr. PATRICIU VLAICU, „Raportul dintre principiile canonice şi misiunea Bisericii”, 
Pr. CONSTANTIN RUS (ed.), The Place of Canonical Principles in the Organization and 
Working of Autocephalous Orthodox Churches, Arad, 2008, p. 211. 
57 HERVE LEGRAND, „L’épiscopat: le cahier des charges oecuménique de la théologie 
catholique”, în: Oecumenica Civitas, III/1, pp. 529-554; Trebuie înţeles că textul canonului 
8 al Sinodului I ecumenic vizează reglementarea problemei pastorale a reintegrării 
episcopilor catari în Biserică. De aceea, putem spune că prezenţa mai multor episcopi sau 
horepiscopi într-o eparhie, aşa cum reiese din canonul 8 al Sinodului I ecumenic, nu 
afectează în vreun fel misiunea în unitatea episcopatului. Mai mult, unii teologi au susţinut 
că principiul unităţii organizatorice locale (can. 8 I ec.) se poate afirma prin analogie cu 
textul canonului 118 al Sinodului local de la Cartagina, însă acest canon exclude o astfel de 
analogie câtă vreme el se referă la o situaţie particulară, fără a viza o diversitate etnică, ci o 
singură grupare etnică, referindu-se la soluţionarea divergenţelor apărute între episcopii 
ortodocşi şi cei convertiţi de la donatişti. A se vedea Pr. NICOLAE V. DURĂ, Temele celei 
de a IV-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale..., p. 24. 
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anii 1990 prin migraţie masivă.58 Dacă în 1993 s-au aprobat 8 regiuni,59 
acum se propuneau 12 regiuni. 

Discuţiile au continuat pe marginea proiectului de regulament al 
adunărilor episcopale din cele 12 regiuni aprobate, referindu-se mai ales la 
atribuţiile preşedintelui care convoacă şi conduce lucrările acestor adunări 
episcopale, prezidând şi concelebrările. Preşedintele sau un alt membru 
desemnat de către acesta constituie organismul de reprezentare a poziţiei 
comune a Bisericii Ortodoxe din respectiva regiune, după ce deciziile sunt 
luate prin unanimitate. Regulamentul adoptat cuprinde 13 articole cu 32 de 
paragrafe. 

Hotărârile acestei conferinţe, deşi au caracter provizoriu, oferă totuşi 
linii de orientare pentru organizarea unitară a diasporei ortodoxe, o dovadă 
în acest sens fiind adunările sau conferinţele episcopale care s-au creat în 
regiunile stabilite prin hotărârea întrunirii panortodoxe din iunie 2009. 

În entuziasmul şi optimismul creat de a IV-a Conferinţă Panortodoxă 
Presinodală (iunie 2009), s-a continuat procesul de pregătire a Sfântului şi 
Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe prin convocarea60 Comisiei 
Interortodoxe Pregătitoare pentru perioada 9-17 decembrie 2009 la 
Chambésy, sub preşedinţia mitropolitului Ioan de Pergam. Au rămas în 
discuţie cele trei teme (autocefalia; autonomia şi dipticele) din lista celor 
zece teme (1976). Aceste teme mai fusesră discutate la întrunirile 
interortodoxe anterioare, mai ales problema autocefaliei fusese dezbătută de 
comisia din 1993, care a şi aprobat prin consens un text, fără a exista un 
acord asupra autorităţii competente pentru semnarea tomosului de 
proclamare a autocefaliei. Dezbaterile anterioare trebuiau să fie luate în 
considerare, iar comisia trebuia să se limiteze numai la acest punct privind 
autocefalia.61 Cu privire la tema „Autonomia şi modul ei de proclamare” nu 
s-a formulat un text final unanim acceptat de către Bisericile Ortodoxe, care 
să fie supus spre aprobare viitoarei Conferinţe Panortodoxe Presinodale. 
Textul acestei comisii privind problema autocefaliei a fost numai un acord 
teologic al delegaţilor Bisericilor locale, neputându-se accepta vreo 
ingerinţă a Patriarhiei Ecumenice în treburile interne ale unui Biserici 
Autocefale şi, deci, proclamarea oficială a unei noi Biserici Autocefale de 
către Patriarhul ecumenic.  

                         
58 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 124. 
59 1. America de Nord şi America Centrală; 2. America de Sud; 3. Australia; 4. Marea 
Britanie; 5. Franţa; 6. Belgia şi Olanda; 7. Austria şi Italia; 8. Germania.   
60 Toate Bisericile Ortodoxe Autocefale au fost reprezentate. Din partea Bisericii noastre au 
participat episcopul Ciprian Câmpineanul, Vicar Patriarhal şi pr. prof. Viorel Ioniţă 
(consultant). 
61 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 128. 
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În perioada 22-26 februarie 2011 s-a convocat la Chambésy o nouă 
întrunire a Comisiei Pregătitoare, sub preşedinţia mitropolitului Ioan de 
Pergam. Această comisie ar fi trebuit să definitiveze problema semnării 
tomosului de autocefalie şi să analizeze problema dipticelor ortodoxe. Dacă 
în ceea ce priveşte primul aspect, problema autocefaliei, nu s-a ajuns la un 
acord, comisia a identificat problemele privind dipticele, dar nu s-a ajuns la 
o propunere unanim acceptată.62 

Într-un asemenea context, Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor 
Ortodoxe s-a întrunit la Constantinopol (Istanbul), în perioada 6-9 martie 
2014, pentru pregătirea viitoarelor etape ale procesului de pregătire a 
Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, în deplin spirit sinodal, dar 
şi pentru a da un răspuns comun al Ortodoxiei ecumenice problemelor cu 
care se confruntă lumea actuală. Lucrările Sinaxei au fost prezidate de către 
Patriarhul ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu, care a subliniat în 
deschiderea întrunirii importanţa unor astfel de întâlniri pentru a se mărturisi 
unitatea credinţei.63 

După această Sinaxă a Întâistătătorilor, Comisia s-a întrunit de trei ori 
la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy: 30 septembrie - 
3 octombrie 2014; 15-21 februarie 2015 şi 29 martie - 3 aprilie 2015. Comisia 
interortodoxă specială avea mandatul de a revizui textele care fuseseră 
adoptate de cea de-a III-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1986, 
pentru trei teme: 1. Biserica Ortodoxă şi Mişcarea Ecumenică; 2. Relaţiile 
Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine şi 3. Contribuţia Bisericii 
Ortodoxe în realizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între 
popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi de alte feluri. Tot 
această comisie trebuia să supervizeze textele adoptate în 1982 de cea de a 
                         
62 A se vedea şi Meeting of the Inter-Orthodox Preparatory Commission (Chambesy, 22-26 
February 2011, în „Teologia”, XV (2011), nr. 1, pp. 122-126. Tot aici se regăseşte şi 
poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse faţă de lucrările acestei comisii, prin cele menţionate de 
mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, conducătorul delegaţiei ruse. 
63 A se vedea: http://patriarhia.ro/a-treia-zi-a-sinaxei-ntaistatatorilor-de-biserici-ortodoxe-8-
martie-2014--5313.html, site consultat în data de 1.07.2015; Reprezentanţii Bisericilor 
Ortodoxe au susţinut că lucrările pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod trebuie să se 
intensifice, iar în acest sens „o Comisie Interortodoxă specială va lucra din luna septembrie 
2014 până la Sfintele Paşti din anul 2015, urmată de o Conferinţă Panortodoxă Presinodală 
care va fi convocată în prima jumătate a anului 2015. Toate deciziile de la Sinod şi în 
etapele pregătitoare sunt luate prin consens. Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe 
va fi convocat de către Patriarhul ecumenic la Constantinopol în anul 2016, afară de cazul 
în care se întâmplă ceva neprevăzut. Sinodul va fi prezidat de Patriarhul ecumenic. Fraţii 
săi Întâistătătorii celorlalte Biserici Ortodoxe Autocefale vor şedea la dreapta şi la stânga 
sa”. Vezi Mesajul Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe (Constantinopol, 6-9 
martie 2014), în: http://basilica.ro/sinaxa-Intaistatatorilor-bisericilor-ortodoxe-fanar-6-9-
martie-2014-mesaj-14755.html, site consultat în data de 1.07.2015. 
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II-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, privind cele trei teme de pe 
agenda Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe: 1. Problema 
calendarului; 2. Impedimente la căsătorie şi 3. Importanţa postului şi 
respectarea lui astăzi.  

 
- A V-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală (Chambésy, 10-17 octombrie 
2015). Această Conferinţă s-a desfăşurat la Centrul Ortodox al Patriarhiei 
Ecumenice de la Chambésy, în perioada 10-17 octombrie 2015. Scopul 
acestei Conferinţe era adoptarea în unanimitate a textelor care fuseseră 
discutate şi aprobate de Comisia Interortodoxă Pregătitoare: 1. Autonomia şi 
modul ei de proclamare; 2. Postul şi importanţa lui astăzi; 3. Biserica 
Ortodoxă şi restul lumii creştine şi 4. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la 
triumful păcii, dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la 
abolirea discriminărilor rasiale şi de alte feluri. Ultima temă a fost 
reformulată în plen, cu titlul: Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea 
contemporană. Aceste texte vor fi prezentate direct Sfântului şi Marelui 
Sinod al Bisericii Ortodoxe. 

La această Conferinţă Panortodoxă Presinodală, Biserica Ortodoxă 
Română a propus ca temele care nu vor fi elaborate să fie, totuşi, cuprinse în 
Mesajul Sfântului şi Marelui Sinod. Propunerea a fost apreciată ca o 
contribuţie importantă. 

 
- Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe (22-27 ianuarie 2016). 
Lucrările Sinaxei s-au desfăşurat la Centrul Ortodox al Patriarhiei 
Ecumenice de la Chambésy. Sub preşedinţia Patriarhului ecumenic, lucrările 
Sinaxei s-au orientat asupra celor zece teme64 care vor fi discutate la Sfântul 
şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, acestea fiind stabilite încă de la Prima 
Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976. 

Patriarhul ecumenic a menţionat faptul că nu toate cele zece teme au 
avut o abordare unanimă în cadrul lucrărilor Comisiei Interortodoxe 
Pregătitoare, punându-se problema, fie a păstrării celor opt teme pentru care 

                         
64 Diaspora ortodoxă; Autocefalia şi modul proclamării acesteia; Autonomia şi modul 
proclamării acesteia; Dipticele; Calendarul comun; Impedimentele la căsătorie; Rânduielile 
bisericeşti privind postul; Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine; Ortodoxia 
şi mişcarea ecumenică; Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor 
creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare. 
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s-a obţinut acordul la nivel interortodox, fie să se amâne sinodul până la 
atingerea acordului panortodox şi asupra celorlalte teme.  

În urma dezbaterilor, au rămas ca teme şi documente care vor fi 
înaintate spre aprobare Sfântului şi Marelui Sinod, următoarele: 1. 
Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Sfântului şi Marelui Sinod 
al Bisericii Ortodoxe; 2. Sfânta Taină a Căsătoriei şi impedimentele sale; 3. 
Importanţa postului şi observarea lui astăzi; 4. Relaţiile Bisericii Ortodoxe 
cu întreaga lume creştină; 5. Autonomia şi modul proclamării ei; 6. 
Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană; 7. Diaspora ortodoxă; 
8. Regulamentul de funcţionare a Adunărilor episcopale în diaspora 
ortodoxă.  

În cadrul Sinaxei, Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic a subliniat că 
„Sfântul şi Marele Sinod este de interes direct şi vital atât pentru laici, 
clerici şi monahii ortodocşi, cât şi pentru restul lumii creştine”, susţinând 
importanţa participării ca observatori a reprezentanţilor tuturor celor trei 
categorii de membri ai Bisericii, clerici, mireni şi monahi, dar şi a 
reprezentanţilor altor Biserici creştine care se află în dialog cu Biserica 
Ortodoxă. În acest sens, Patriarhul ecumenic a precizat că la lucrările 
Conciliului Vatican II, Biserica Ortodoxă a delegat persoane în calitate de 
observatori. 

Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe se va desfăşura în 
Creta, în perioada 16-27 iunie 2016. 

 
Concluzii 
Dialogul interortodox, în perspectiva convocării unui Sinod la nivel 
panortodox, a debutat târziu, atunci când au existat condiţiile prielnice unor 
astfel de conferinţe şi comisii interortodoxe. Se remarcă eforturile 
Patriarhiei Ecumenice pentru convocarea acestor întruniri panortodoxe, dar 
şi participarea tuturor Bisericilor Autocefale şi Autonome la dezvoltarea 
dialogului şi la identificarea problemelor existente la nivel interortodox, 
chiar şi cu implicaţii canonice (acestea fiind cel mai dificil de abordat şi de 
obţinut un acord unanim bisericesc). Prin contribuţiile Bisericilor Ortodoxe 
locale s-a reuşit conturarea tematicii acestor Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale, pe baza lucrărilor anterioare ale Conferinţelor Panortodoxe, 
începând cu Rhodos (1961). Bineînţeles, că de o reală importanţă în 
iconomia dialogului interortodox sunt conferinţele de debut, începând cu cea 
de la Constantinopol din anul 1923. 

Deşi nici astăzi nu există un acord asupra anumitor teme sensibile 
din perspectivă canonică, totuşi, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe 
Autocefale au hotărât convocarea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii 
Ortodoxe (2016), care poate fi receptat prin consensul general bisericesc, 
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deci prin conştiinţa bisericească, fie ca un simplu Sinod Panortodox, fie ca 
un Sinod ecumenic, care să exprime infailibilitatea Bisericii, ca organ al ei, 
deci ca autoritate sinodală supremă în Biserică, având, prin definiţie, 
hotărâri generale şi obligatorii pentru întreaga Biserică Ortodoxă.  

Sperăm în efortul sinodal de a se convoca acest Sfânt şi Mare Sinod, 
în Creta (iunie 2016), dar şi în găsirea de soluţii canonice, în conformitate 
cu Tradiţia canonică a Bisericii, pentru problemele cu implicaţii canonice la 
nivel interortodox, încă nerezolvate.  
 
Abstract: Pre-Conciliar Pan-Orthodox Conferences (1976, 1982, 1986, 
2009, 2015) and the convening of the Great and Holy Synod of the 
Orthodox Church (2016) 
This study aimes to emphasize the advancement of the inter-orthodox 
dialogue within the framework of the Pre-Conciliar Pan-Orthodox 
Conferences, the methodology for identifying emerging themes and also the 
difficulties in reaching an ecclesiastial agreement on issues with canonical 
implications. One should notice the remarkable efforts of all local Orthodox 
Churches on theological and canonical contributions in order to find reliable 
solutions to the current problems of the practical life of the Orthodox 
Church, but also the development of the issues under discussion. 
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Epectaza de după moartea fizică în lumina învăţăturii  
Sfântului Grigorie de Nyssa 

 
 

Pr. Asist. Univ. Dr. LIVIU PETCU1 
 

Cuvinte cheie: progres perpetuu, mişcarea sufletului, cunoştinţe, 
satisfacţie în Dumnezeu, dorinţă, uniune, perfecţiune, moarte 
Keywords: perpetual progress, soul’s movement, knowledge,  

satisfaction in God, desire, union, perfection, death 
 
Ce este epectaza? Delimitări conceptuale 
Sfântul Grigorie de Nyssa a numit întinderea necontenită a sufletelor de la 
unirea cu Dumnezeu, la mai multa unire, epectază (ἐπέκτασις). Epectaza 
este „doctrina evoluţiei necontenite în fericirea desăvârşită. Această evoluţie 
începe pe pământ, dar continuă după moartea noastră”.2 Tensiunea perpetuă 
a sufletului spre cultivarea binelui, spre cunoaşterea lui Dumnezeu şi unirea 
cu El a fost desemnată, de către Sfântul Grigorie de Nyssa, prin substantivul 
ἐπέκτασις (gr. ἐπέκτασις, εως – întindere perpetuă, din ce în ce mai mult, 
în sensul de a atinge un ţel; urcuş; întindere, elongaţie, extensie, 
expansiune).3 Această învăţătură dezvoltată de Sfântul Grigorie de Nyssa 
constituie de fapt unul dintre aspectele cele mai originale ale gândirii 
marelui capadocian.  
                         
1 Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”. 
2 JEAN LAPORTE, Părinţii Greci ai Bisericii, traducere din limba franceză de Stanca 
Pavai, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2009, p. 191. 
3 ANATOLE BAILLY, Dictionnaire Grec-Français, Librairie Hachette, Paris, 2000, p. 731. 
In Canticum canticorum, VI, P.G. XLIV, col. 888A; PSB, vol. 29, p. 191-192. Cuvântul 
provine de la ἐπ-εκ-τεινομέναι „a tinde în afară”, folosit de Sfântul Apostol Pavel în Filip. 
3, 13, „tinzând spre cel dinainte”, versetul care l-a inspirat pe Sfântul Grigorie în folosirea 
cuvântului. Sintagma ἐπεκτείνειν τον οφθαλμόν semnifică „a holba (căsca) ochii”, efortul 
de a privi cu insistenţă spre un obiect sensibil. Mai adesea ἐπεκτείνειν semnifică efortul 
spiritului tinzând spre un obiect invizibil, iar în mod particular al celui care se străduieşte să 
cuprindă esenţa divină. În acest din urmă sens îl foloseşte şi Sfântul Grigorie de Nyssa, 
când afirmă că, „plecând de la momentul prezent, ca de la un centru, noi întindem spiritul 
nostru şi îl facem să se întoarcă la căutarea vieţii infinite” (P.G. XLV, col. 457A). Sau încă 
– şi ne apropiem şi mai mult – când vorbeşte despre sufletul tinzând spre sfinţenia lui 
Dumnezeu: „cum este posibil pentru micimea omenească să tindă (ἐπεκτείνεσται) spre 
fericirea care se vede în Dumnezeu ....” (P.G. XLVI, col. 245C) apud CHIŞCARI ILIE, 
Concepţia despre epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa – o teologie a dorinţei –, în 
Revista „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, Ed. Universităţii 
din Bucureşti, 2005, p. 592-593. 
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Jean Daniélou, care susţine că Sfântul Grigorie pune un accent deosebit în 
opera sa pe elanul vieţii spirituale,4 a propus numirea acestui aspect al 
teologiei mistice a Sfântului Grigorie prin termenul de epectază, denumire 
care a fost acceptată de majoritatea teologilor.5 Acest cuvânt – ἐπέκτασις – 
apare o singură dată la Sfântul Grigorie într-un sens mistic, cum recunoaşte 
şi Jean Daniélou însuşi.6 În pasajul din care arhipăstorul Nyssei a extras 
denumirea doctrinei, Sfântul Pavel scrie: „... Fraţilor, nu (zic) că am şi 
dobândit îndreptarea, ori că sunt desăvârşit; dar o urmăresc că doar o voi 
prinde, întrucât şi eu am fost prins de Hristos Iisus. Fraţilor, eu încă nu 
socotesc să o fi cucerit, dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea şi 
tinzând (m-am întins, am aspirat) (ἐπεκτεινόμαι) către cele dinainte, alerg 
la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus” 
(Filip. 3, 12-13). Sufletul tinde în mod continuu spre Dumnezeu, spre 
cunoaşterea Lui. Dar nu există satisfacţie ultimă, nu există unire finală, 
niciun extaz sau o unire finală cu Dumnezeu. Textul acesta biblic revine 
mereu, ca un leit-motiv, în locurile în care Sfântul Grigorie abordează 
această problematică a epectazei. 

Epectaza reprezintă o pătrundere a omului către necunoscut, o 
depăşire perpetuă a acestuia. Această imagine nouă privind cunoaşterea lui 
Dumnezeu poartă numele de epectază şi este prezentă în întreaga operă a 
Sfântului Grigorie de Nyssa. Lucrările Sfântului Părinte Capadocian „sunt 
străbătute ca un fir roşu, de această mişcare de depăşire perpetuă a omului 
sau a naturii umane, a înălţării sale spirituale fără sfârşit. Ea este deci o idee 
şi o apreciere originală a Sfântului Grigorie de Nyssa”.7 

Epectaza este un progres neîncetat în virtute şi în cunoaşterea lui 
Dumnezeu, căci viaţa creştină presupune un urcuş continuu spre desăvârşire 
a cărui hotar este nehotărnicirea. Potrivit acestei învăţături, sufletul, atras 
fiind de Dumnezeu, este într-un continuu urcuş către treptele superioare ale 
plenitudinii harului. Îndumnezeirea omului, aici pe pământ, ca şi în veşnicie, 
implică un progres permanent şi o întindere fără sfârşit. Este şi o formă de 
stabilitate, căci sufletul este fericit, participând la Dumnezeu, dar şi o 
continuă mişcare ascendentă, fără limite, către înălţimi, căci orice treaptă pe 
care o urcă dă totdeauna, înaintând, spre una superioară şi astfel sufletul se 
aprinde mereu de dorinţa de a urca mai sus. Este o dorire continuă, în afara 

                         
4 JEAN DANIELOU, Platonisme et Théologie Mystique. Essai sur la doctrine spirituelle 
de Saint Grégoire de Nysse, Aubier, Paris, 1944, p. 291.   
5 IDEM, Mystique de la ténèbre chez Grégoire de Nysse, în Dictionnaire de Spiritualité 
Ascetique et Mystique. Doctrine et Histoire, Ed. Charles Baumgartner, tome II, deuxième 
partie, Beauchesne, Paris, 1953, col. 1882; a se vedea şi CHIŞCARI ILIE, Op.cit., p. 592. 
6 JEAN DANIELOU, Platonisme…, p. 298.  
7 HANS URS VON BALTHASAR, Présence et Pensée, Paris, 1942, p. 19. 
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oricărei saturări, a celui cufundat în vederea lui Dumnezeu, Dumnezeu 
dându-i o vedere mereu nouă. Această mişcare este născută de „distanţa 
mereu infinită dintre ceea ce posedă el din Dumnezeu şi ceea ce Dumnezeu 
este”.8 Viaţa duhovnicească este astfel o neîncetată transformare a sufletului 
întru Hristos sub forma unei ardori mereu crescânde, setea de Dumnezeu 
crescând pe măsură ce ne împărtăşim de El, şi a unei statornicii de asemenea 
mereu crescânde, a sufletului unificat şi fixat tot mai mult în Dumnezeu. 

Epectaza este experierea acestui început mereu nou al urcuşului 
duhovnicesc. Esenţa sa este „de a primi în fiecare clipă pe Dumnezeu şi de a 
se depăşi mereu, căci ea este sinteza unei interiorizări şi a unui extaz 
neîncetat, iar Dumnezeu e de fiecare dată interior nouă în unire şi de fiecare 
dată exterior, transcendent prin fiinţa Sa”.9 Epectaza este „tensiunea de la 
natura creată spre natura necreată, fără ca vreodată să ajungă la starea 
Necreatului divin”.10  

Epectaza este deci elanul perpetuu al sufletului către Dumnezeu. 
Altfel spus, epectaza Sfântului Grigorie de Nyssa este o încercare de a 
răspunde la dificultatea legată de imposibilitatea de a înţelege Divinitatea: 
infinitul este imposibil de atins, dar este posibilă apropierea tot mai mare, 
infinită, de el. De aceea Ekkehard Mühlenberg a tras concluzia în cartea sa 
despre Infinitul lui Dumnezeu la Grigorie de Nyssa (Göttingen, 1986) că nu 
există niciodată o unire mistică la Sfântul Grigorie, o teză pe care niciunul 
dintre discipolii părintelui Daniélou nu o putuse accepta: Charles 
Kannengiesser a făcut un referat critic asupra ei.11 Sfântul Grigorie de Nyssa 
vorbeşte de apofatic ca epectază; viaţa întreagă este o căutare necurmată a 
lui Dumnezeu, căutarea în crepuscul, dar crepusculul nu-l învăluie niciodată 
în mod deplin pe căutător. Doctrina epektasis-ului reprezintă deci 
perfecţiunea ca proces de progres continuu în tinderea sufletului spre infinit. 
Hristos progresează continuu în inimile noastre. 

Implicaţiile acestei faimoase teorii privind progresul etern, 
ἐπέκτασις, sunt uimitoare: potrivit Sfântului Grigorie, nu există o vedere 
fericită sfântă (ultimă) a lui Dumnezeu. Chiar dacă sufletul ia contact direct 
cu Dumnezeu şi este transformat după asemănarea Lui, acestuia nu i se 

                         
8 JEAN DANIELOU, Platonisme …, p. 305-307. 
9 MARIUS TELEA, Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Ed. Emia, Deva, 2005, 
p. 69. 
10 IBIDEM, p. 70. 
11 YSABEL DE ANDIA, Nu vorbesc niciodată despre experienţa mea mistică, dar ştiu ce 
spun când evoc experienţa mistică a marilor sfinţi despre care vorbesc, în: Cristian 
Bădiliţă, Ştiinţă, dragoste, credinţă, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2008, p. 185. 
Mühlenberg ar fi avut dreptate dacă s-ar fi referit la faptul că nu există o unire mistică 
totală, finală cu Dumnezeu.  
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satisface (acordă) niciodată cunoaşterea cuprinzătoare a lui Dumnezeu. 
Pentru el, sufletul nu atinge niciodată unirea cu Dumnezeu; nu există extaz 
ultim. Dumnezeu rămâne etern dincolo de suflet, atrăgând sufletul dincolo 
de propria-i sferă, în adâncimi şi mai adânci.12 Sufletul tinde constant spre 
Dumnezeu, tânjind după ceea ce este dincolo de el. Prin urmare, culmea 
experienţei religioase, chiar după moarte, nu este marcată de satisfacţie 
(χόρος), ci de dorinţă (ἔρως). Sfântul Grigorie se remarcă printre teologii 
creştini prin elaborarea unei eshatologii care neagă sufletului cunoaşterea 
finală, odihna şi satisfacţia întru Dumnezeu.13 

Patrologul Andrew Louth, făcând referire la cele trei faţete ale 
experienţei mistice – oglinda sufletului, simţurile duhovniceşti şi sălăşluirea 
Cuvântului – subliniază că, ceea ce adaugă ele este o relatare extrem de 
variată şi sensibilă a experienţei lui Dumnezeu în întunericul divin făcută de 
suflet. „E o experienţă dincolo de simţuri şi dincolo de intelect; e simţirea 
unei miresme care desfată şi înrobeşte sufletul. Învăţătura despre ἐπέκτασις 
trebuie văzută în această lumină. La urma urmei ea nu este o înlocuire a 
misticii cu moralismul: e o înţelegere a experienţei mistice în care sufletul 
este atras tot mai mult într-o experienţă tot mai adâncă. Căci experienţa lui 
Dumnezeu e inepuizabilă. El nu poate fi niciodată cunoscut sau surprins 
definitiv”.14  

Simbolul epectazei care înseamnă progres în virtute şi acţiune este 
Moise, care nu se opreşte niciodată din urcuşul său, nici nu-şi fixează limite 
la mişcarea sa către înălţimi, ci, odată ce a pus piciorul pe scară, el nu 
încetează de a urca treptele acesteia şi continuă mereu să se ridice, deoarece 
orice treaptă pe care o urcă dă totdeauna, înaintând, spre una superioară. 
Creştinul nu trebuie să renunţe niciodată la ceea ce a dobândit, ci trebuie să 
desăvârşească în mod continuu ceea ce a început: „Duceţi până la capăt 
fapta” (II Cor. 8, 11).  

Concluzionând, subliniem că, potrivit Sfântului Grigorie, nu putem 
realiza niciodată uniunea supremă cu Dumnezeu, ci doar putem să ne 
dezvoltăm perpetuu spre a ajunge la El. 
 
Naşterea epectazei şi respingerea erorii origeniste 
Tocmai în contextul unei atente considerări a limitelor neoplatonismului în 
aplicarea sa la creştinism, subliniază Sfântul Grigorie prăpastia imensă 
dintre Dumnezeu necreat şi sufletul creat, atât de mare, încât sufletul nu are 
                         
12 JEAN DANIÉLOU, Introduction of Grom Glory to Glory, Scribner, New York, 1961, p. 59. 
13 KATHRYN ROMBS, Gregory of  Nyssa’s Doctrine of Epektasis: Some Logical 
Implications, în Revista „Studia Patristica”, vol. 37, Peeters, Leuven, 2001, p. 288. 
14 ANDREW LOUTH, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie 
Areopagitul, traducere Elisabeta Voichiţa Sita, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p. 135-136. 
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nicio identificare sau punct de contact cu Divinitatea Trinitară. Nu se mai 
poate susţine în mod legitim că Dumnezeu este amestecat în substanţa 
creată, inclusiv în suflete, o doctrină foarte veche a neoplatonismului. A 
spune că avem cunoştinţa (totală) de Dumnezeu înseamnă să ne asumăm 
riscul de a aduce în colaps distincţia dintre Dumnezeu şi sufletul uman creat, 
distincţie pe care Sfântul Grigorie vrea s-o menţină fermă. Conform tradiţiei 
epistemologice greceşti, contemplarea sau cunoaşterea implică o identificare 
ontologică a cunoscătorului şi a lucrului cunoscut. Sfântul Grigorie se 
îndepărtează de o viziune optimistă în cunoaşterea lui Dumnezeu de către 
suflet, preferând în schimb o teologie negativă a dorinţei perpetue.15 

Implicat în disputele doctrinare împotriva celor care Îl reduceau pe 
Dumnezeu la o Fiinţă limitată, care putea fi cuprinsă de intelectul uman, 
Sfântul Grigorie descrie sufletul creştin ca angajat într-o căutare neîncetată a 
Dumnezeului inepuizabil.  

Doctrina spirituală a epectazei Sfântului Grigorie de Nyssa ia naştere 
şi formă din apărarea doctrinei ortodoxe niceene. Teologii niceeni, în special 
Sfântul Atanasie, au recunoscut eroarea tezei origeniste, rezultat al 
influenţei neoplatonice, anume că Logosul sau Cuvântul este dispus ierarhic 
deasupra sufletelor, dar mai jos (sub) Tatăl, fiind reflexia Lui perfectă, dar 
nefiind una în substanţă cu El. Orice tentativă de a vorbi despre Fiul într-o 
manieră subordonată comportă riscul localizării Fiului de partea creaţiei, 
chiar acest aspect fiind ceea ce au susţinut arienii.16 Andrew Louth este de 
părere că învăţătura despre ἐπέκτασις a Sfântului Grigorie se iveşte din 
profundul său simţ al prăpastiei de netrecut dintre suflet şi Dumnezeu, 
implicate de o înţelegere radicală a creaţiei din nimic.17  

Un al doilea impuls pe care îl primeşte Sfântul Grigorie în direcţia 
propunerii unei teologii spirituale apofatice vine de la lupta împotriva celor 
care au susţinut că Dumnezeu este cognoscibil pentru că este finit. Origen a 
subscris la ecuaţia clasică a grecilor referitoare la nelimitarea imperfectă, 
susţinându-se astfel că, măcar într-un anume sens, Dumnezeu este limitat:18 
„Pentru că trebuie să recunoaştem că puterea lui Dumnezeu este finită şi nu 
trebuie, sub pretextul de a-L preamări, să-I pierdem din vedere limitările. 
Pentru că dacă puterea divină ar fi infinită, cu necesitate nu s-ar putea 
înţelege nici ea însăşi, din moment ce infinitul este, prin natura sa, 
incomprehensibil”.19 
                         
15 KATHRYN ROMBS, Gregory of  Nyssa’s Doctrine of Epektasis..., p. 289. 
16 IBIDEM, p. 289. 
17 ANDREW LOUTH, Originile tradiţiei mistice creştine..., p. 135. 
18 Aici se constată limpede una din erorile scriitorului bisericesc Origen. 
19 On First Principles, II.9.1. Păstrate la greci; omise de Rufinus; cf. KATHRYN ROMBS, 
Gregory of  Nyssa’s Doctrine of Epektasis …, p. 289. 
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Eunomie îl urmează pe Origen în această privinţă şi conchide că 
Dumnezeu, Care este finit, poate fi cunoscut în esenţă.20 

Origen a fost condamnat pentru că a susţinut că sufletele, îndestulate 
în dorinţa lor prin viziunea lor asupra esenţei divine finite, îşi schimbă 
centrul curiozităţii şi cad din fericire. Al doilea Sinod de la Constantinopol 
anatemizează această descriere din De Principiis II.8.3 unde se menţionează 
că, creaturile raţionale au fost cuprinse de plictiseala iubirii şi contemplaţiei 
divine şi s-au schimbat în rău, fiecare proporţional cu înclinaţia sa în această 
direcţie; şi au luat trupuri.21 Sfântul Grigorie se opune posibilităţii cum că 
sufletul ar putea să se plictisească de viziunea fericită şi declară că sufletul 
nu se poate sătura, nici chiar în viaţa viitoare. Şi de ce nu? Pentru că 
Dumnezeu este infinit: sufletul nu finalizează niciodată cunoaşterea lui 
Dumnezeu. În acest context, pasajele privind dorinţa crescândă şi 
insaţiabilitatea sufletului pentru Dumnezeu au o melodie mai optimistă.22 

O corecţie discretă, deşi extensivă, a ideilor lui Origen constă în 
înlocuirea conceptului origenian de perfecţiune ca στάσις cu dinamica 
noţiune gregoriană de perfecţiune ca progres continuu (προκόπη) în viaţa 
divină.23 

Susţinerea Sfântului Grigorie că sufletul va creşte neîncetat în 
dorinţă şi neodihnă este binevenită în special în faţa noţiunii eretice a căderii 
sufletului. 

În contextul disputelor doctrinare în care era angajat Sfântul Grigorie 
– acest Stâlp al Ortodoxiei –, putem vedea cât de pozitivă este teologia sa. 
Prin accentul pe care îl pune pe infinitatea lui Dumnezeu, el protejează 
doctrina creştină în faţa anomeanismului şi teoriei origeniste a sufletului 
căzut. În asociere cu insistenţa asupra distincţiei logice dintre creat şi 
necreat, punct crucial al teologiei niceene, Sfântul Grigorie deduce în mod 
natural concluzia că sufletul finit nu poate epuiza niciodată adâncimile lui 
Dumnezeu, ci continuă să se înalţe etern spre Dumnezeu, găsind 
perfecţiunea în chiar dorinţa de înălţare. 

Dar, în apărarea doctrinei ortodoxe, Sfântul Grigorie ridică o 
pretenţie neobişnuită: sufletul tinde după un Dumnezeu pe care nu-L va 
cunoaşte niciodată pe deplin. Această iubire neîmplinită îşi găseşte expresia 
în Cântarea Cântărilor, în care Sfântul Grigorie vede o alegorie a vieţii 

                         
20 KATHRYN ROMBS, Op.cit., p. 289-290. 
21 IBIDEM, p. 290. 
22 IBIDEM, p. 290-291. 
23 J.A. MCGUCKIN, The strategic adaptation of Deification in the Cappadocians, în 
MICHAEL J. CHRISTENSEN şi JEFFERY A. WITTUNG (eds.), Partakers of the Divine 
Nature. The History and Development of Deification in the Christian Tradition, Grand 
Rapids: Baker Academic, 2007, p. 106.  
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eterne cu Dumnezeu. Sufletul, ieşind la cuvântul Iubitului, îl caută, dar nu-l 
găseşte. Îl strigă, deşi el nu poate fi atins, prins. În acest sens, mireasa este, 
într-un anume sens, rănită şi bătută (învinsă), din cauza frustrării a ceea ce 
doreşte, acum crezând că dorinţa ei arzătoare pentru Celălalt nu poate fi 
împlinită sau satisfăcută.24 Sfântul Grigorie continuă prin a spune că sufletul 
este uşurat să afle că „adevărata satisfacere a dorinţei sale constă în a-şi 
continua neostoit căutarea şi a nu-şi opri nicicând înălţarea...”, dar agonia 
are ultimul cuvânt: „Apoi, ea este sfâşiată (în înţeles figurat – n.tr.) de o şi 
mai arzătoare năzuinţă”. Este important să ne reţinem de la a interpreta orice 
negativitate reală a acestei doctrine. Daniélou citează pasajul de mai sus, 
finalizat cu năzuinţa arzătoare a sufletului, şi îl citează ca dovadă că sufletul 
este „satisfăcut în fiecare moment”.25 

Deşi a fost acuzat a fi fost influenţat de Origen şi că ar fi lăsat 
idealismul să-i domine gândirea, o analiză a doctrinei sale asupra 
ἐπέκτασις-ului şi θέωσις-ului arată că soteriologia sa rezultă în mod direct 
din chiar punctele asupra cărora se opune lui Origen şi neoplatonismului.26 
 
Fiinţa care ajunge să fie nu încetează să devină. Existenţa noastră 
subzistă în mişcare infinită 
Timpul, această mişcare fizică este ea însăşi fondată pe o mişcare 
primordială, o mişcare metafizică să o numim, care este comună tuturor 
creaturilor; şi anume, trecerea de la inexistenţă la existenţă. „Deja, tranziţia 
de la nefiinţă la fiinţă este mişcare şi schimbare”.27 „Numai Natura necreată 
este incapabilă de mişcare. Restul este supus schimbării, pentru că, fără 
excepţie, a început prin modificare, atras fiind de puterea divină din nefiinţă 
la existenţă”.28 Dar ştim deja că acest „început” al fiinţei nu trebuie înţeles 
într-un mod temporal, timpul fiind o categorie a creatului. Fiinţa care ajunge 
să fie nu încetează să devină sau, mai bine spus, evoluează în totalitatea sa. 
Ideea de schimbare introdusă aici este prin urmare subiacentă tuturor 
fiinţelor: „Din moment ce posedă începutul (ἀϱχή) fiinţei sale prin 
schimbare, este imposibil să nu fie întru totul variabilă (τϱεπτός)”.29 Pentru 
                         
24 From Glory to Glory, cu o Introducere a lui Jean Daniélou, Scribner, New York, 1961, p. 62. 
25 IBIDEM, p. 62; KATHRYN ROMBS, Op.cit., p. 291. 
26 NANCY J. HUDSON, Becoming God. The Doctrine of Theosis in Nicolas of Cusa, 
Catholic University of America, Washington, 2007, p. 25. 
27 IDEM, De hominis opificio, P.G. XLIV, col. 184C; cf. HANS URS VON BALTHASAR, 
Presence and Thought - An Essay on the Religious Philosophy of Gregory of Nyssa, 
tr. Mark Sebanc, Ignatius Press, San Francisco, 1995, p. 37. 
28 IDEM, Oratio catechetica magna, P.G. XLV, col. 28D. 
29 IBIDEM, col. 57D; col. 40AB: „Începând să existe ca rezultat direct al schimbării, 
avansează continuu, prin schimbare”; cf. HANS URS VON BALTHASAR, Presence and 
Thought …, p. 37. 



115 
 

creatura materială, această perseverenţă în schimbare este reprezentată chiar 
de timp. Pe de altă parte, pentru fiinţa spirituală, participarea este cauza 
fiinţării, nu numai în măsura în care îi este sursă, ci şi în măsura în care îi 
este final. Din moment ce existenţa sa este, ca să spunem aşa, un continuu 
efort de a se menţine în viaţă, perfecţiunea sa constă dintr-un efort perpetuu 
spre Dumnezeu. Acest efort este participarea spirituală în Dumnezeu. 
Sfântul Grigorie subliniază că, creaţia se situează în domeniul frumosului 
doar printr-o participare în tot ceea ce este mai bun. Nu a început să existe 
într-un punct sau altul, ci în fiecare moment este percepută a fi în stadiile de 
început datorită creşterii sale perpetue spre ceea ce este cel mai mare bun.30 
Aspiraţia omului este infinită, fiind o înălţare verticală nelimitată: „Sufletul 
nu-şi va atinge niciodată perfecţiunea proprie finală, pentru că nu va întâlni 
niciodată o limită … va fi întotdeauna transformat în ceva mai bun”.31 
Motivul pentru această devenire infinită este chiar infinitatea sursei, cu care 
caută creatura să fie reunită: „Din moment ce Primul Bine este infinit în 
natura sa, comuniunea cu el din partea celui a cărui sete este ostoită de Bine 
va trebui să fie şi ea infinită, capabilă de sporire eternă”.32 Aceasta exprimă 
mişcarea ascendentă a devenirii,33 care este ideea şi dorinţa înnăscută de 
Dumnezeu din creatură.34 

Teologul Hans Urs von Balthasar mai vorbeşte şi de o formă de 
devenire, şi anume una materială, a cărei infinitate imanentă – continuă 
Balthasar – nu ni s-a relevat încă în mod clar. Chiar, în sens contrar, am 
identificat un timp şi o limită. Dar dacă este adevărat, într-o manieră 
generală şi abstractă, că fiinţa materială este o mişcare între un început şi un 
sfârşit, ambele transcendând-o, vom nota şi că această limitare a fost 
concepută ca o caracteristică pur intrinsecă, aplicabilă fiecăreia dintre 
mişcările sale şi fiecăruia dintre elementele sale. Are existenţă numai ca 
tranziţie perpetuă între două extreme în care nu se regăseşte. 

Această viaţă materială şi efemeră (ϱoώδης) a trupurilor, care 
avansează printr-o mişcare perpetuă, posedă forţa de a fi în virtutea faptului 
că nu încetează niciodată să se mişte. Dar situaţia poate fi asemănată cu un 
râu. Un râu care îşi urmează cursul este capabil să arate că albia în care 
curge este întotdeauna plină, dar nu găsim niciodată aceeaşi apă în acelaşi 
loc, pentru că o parte a curentului se retrage dintr-un loc dat şi, în acelaşi 

                         
30 IDEM, Contra Eunomium, P.G. XLV, col. 797A. 
31 IBIDEM, col. 340D. 
32 IBIDEM. 
33 ERICH PRZYWARA, Analogia entis, Munich, 1932, p. 73 sq.; cf. HANS URS VON 
BALTHASAR, Presence and Thought …, p. 38. 
34 „Ideea că Divinul se regăseşte în mod natural în toţi oamenii” (SF. GRIGORIE DE 
NYSSA, De Beatitudinibus, P.G. XLV, col. 1249D). 
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timp, o altă parte se apropie de acel loc dat. În mod similar, materia acestei 
vieţi se schimbă în contextul unei anumite mişcări şi a unui anumit flux, 
chiar dacă admite impresii contrarii într-o stare de tranziţie perpetuă. Astfel, 
este imposibil ca această viaţă să-şi oprească procesul de alterare, dar, în 
locul posibilităţii de a intra în repaus, posedă o mişcare neobosită prin 
schimbarea unor calităţi similare. Şi dacă ar înceta vreodată să se mişte, ar 
înceta, în acelaşi moment, să existe. 

Astfel trebuie să se golească plinătatea şi să se umple goliciunea. 
Somnul trebuie să urmeze veghii. „Niciuna dintre acestea nu poate avea o 
durată infinită. Ci mai curând, fiecare stare trebuie să dea locul altei stări, 
pentru că prin astfel de substituţii, natura se restaurează”.35 

Dacă forţele fiinţei vii sunt în perpetuă încordare, membrele care 
sunt excesiv întinse vor sfârşi prin a se rupe. Invers, o slăbire prelungită a 
trupului va produce o decădere şi disoluţie a organismului. Pentru natură, 
prin urmare, puterea de a continua constă din arta atingerii celor două 
extreme la momentul oportun (κατά καιϱόν) şi în măsura corespunzătoare 
(μετϱίως). Şi, printr-o perpetuă tranziţie spre opus, ajunge la repaus prin 
intermediul unei serii de perechi. 

Şi nu numai ceea ce e viu, ci chiar întreaga lume, este concepută 
conform acestei legi. „Măiestria divină a fost capabilă, prin repaus şi 
mişcare, să confere devenire lucrurilor inexistente şi continuitate fiinţelor”.36 
„Stabilitatea” este conferită pământului, iar „mişcarea” este conferită 
cerurilor, astfel încât creaţia se regăseşte într-o deplasare între extreme 
(μεταξὺ τῶν ἐναντίων κτίσις). Din toate direcţiile, creaţia este 
ameninţată de un exces (ὑπεϱβολή) de mişcare sau de repaus, dar, în 
esenţă, este şi fructul acestor extreme („pentru că ceea ce apare în această 
lume nu este nimic altceva decât rezultatul mişcării şi stabilităţii”). 
Disociindu-le, creaţia le uneşte (μιγνὺς ἂμα καὶ διαιϱῶν) şi, astfel, 
produce marea familie a tuturor fiinţelor.37 Dar nici extremele nu sunt lipsite 
de contradicţii. Cerurile, care par să fie mişcare pură, posedă, în acelaşi 
timp, imobilitatea naturii. Pământul, pe de altă parte, care este, în aparenţă, 
stabilitatea pură, suferă modificări de substanţă. Înţelepciunea divină a avut 
două raţiuni profunde pentru această contradicţie. Una dintre ele se referă la 
aceea că nicio parte a lumii nu trebuia să rămână în afara contactului cu 
celelalte, ci mai curând, „fiecare parte să fie atrasă de cealaltă” şi toată 
creaţia să fie unită în perspectiva aceleiaşi aspiraţii armonioase (συμπνέοι 

                         
35 SF. GRIGORIE DE NYSSA, De hominis opificio, P. G. XLIV, col. 165AC; cf. HANS 
URS VON BALTHASAR, Presence and Thought …, p. 39. 
36 IBIDEM, col. 128C; eodem loco. 
37 IBIDEM, col. 128C-129B; loc.cit., p. 40. 
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πϱòς ἐαυτὴν ἡ κτίσις). Al doilea motiv, care urmează imediat din primul, 
este că nicio parte a universului să nu poată fi considerată a reprezenta 
Divinul, nici cerurile, pe baza imutabilităţii lor, nici pământul, pe baza 
stabilităţii sale.38 

Politeismul a luat naştere când oamenii s-au minunat în faţa lumii, 
nu în întregimea sa, ci în părţile sale,39 în timp ce cuvintele Genezei „şi a 
văzut Dumnezeu că sunt toate foarte bune” pot fi aplicate doar întregului.40 
Pentru că binele nu este niciodată unul dintre opuşi, din moment ce ultimele 
sunt „bune” doar în relaţie reciprocă.41 Continuitatea întregului (συνεχές 
ἐστι τò πᾶν ἑαυτῷ) este care conduce, într-un ritm constant, de la o 
extremă la alta (oὐκ ἔχειτινὰ λύσιν ἡ ἁϱμονία) şi care leagă indisolubil 
opuşii unul de altul (oὐκ ἀπέσχισται τò πᾶν τῆς πϱòς ἑαυτòν 
συναφείας).42 Această lume plină de „vicisitudini, de transmutări de toate 
felurile”43 este cea care îl face pe Dumnezeu să pronunţe expresia λίαν 
καλόν (foarte bun). Pentru că perfecţiunea acestui univers este o perfecţiune 
simfonică, ce reclamă o diversitate de sunete şi instrumente pentru a forma 
un ritm şi o armonie care sunt, în acelaşi timp, multiple şi unice.44 În acest 
amestec imens (τοῦ παντòς κϱᾶσις), atingerea mutuală a elementelor 
(αὐτὴ ἑαυτῆς ἁπτομένη) produce acea stabilitate unică, ritm ordonat şi 
invariabil, „un adevărat cântec de preamărire pentru slava inexprimabilă a 
lui Dumnezeu”.45 În acest sistem de acord armonios, fiecare calitate 
subliniază, prin chiar opoziţia sa, cealaltă calitate, „astfel încât în mişcare 
apare ceea ce este stabil şi în repaus ceea ce este în perpetuă mişcare”. 
Încarnată în această tovărăşie universală a sentimentului este ideea pură de 
muzică (ἡ πϱώτη τε καὶ ἀϱχέτυπος καὶ ἀληθής ἐστι μουσική), pe care 
însăşi Înţelepciunea lui Dumnezeu a creat-o.46 

                         
38 IBIDEM, col. 129C-132A; cf. HANS URS VON BALTHASAR, Presence and 
Thought…, p. 40. 
39 IBIDEM, col. 682B. 
40 IDEM, De mortuis, III, P.G. XLVI, col. 500BC. Cf. IDEM, In hexaemeron I, P.G. XLV, 
col. 92CD. 
41 IDEM, De mortuis, III, P.G. XLVI, col. 500CD. 
42 In Ecclesiasten, P.G. XLIV, col. 724D. 
43 In Christi Resurrectionem, P.G. XLVI, col. 672D. 
44 „Reglementarea ordonată a întregului univers este un tip de armonie muzicală care este 
acordată interior bogat şi divers, conform unei anumite ordini şi unui anumit ritm. Această 
armonie nu este niciodată separată de această ordine simfonică, chiar dacă sunt vizibile 
numeroase diferenţe în părţile sale individuale” (In inscriptiones Psalmorum, P.G. XLIV, 
col. 440C); cf. HANS URS VON BALTHASAR, Presence and Thought…, p. 41. 
45 In inscriptiones Psalmorum, P.G. XLIV, col. 440D-441A. 
46 IBIDEM, col. 441B-C. 
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Omul este, prin constituţia trupului său, un microcosmos. Proporţiile 
sale armonioase sunt o imagine a muzicii lumii. Şi pentru că „tot  ceea ce 
este în concordanţă cu natura este drag naturii”, omul se recunoaşte în 
muzică precum într-o oglindă (ἀναθεωϱεῖ ἑαυτὴν ἡ φύσις).47 În melodia 
polifonică a devenirii, sufletul percepe un ecou al infinităţii divine la care 
aspiră, şi riscă să se lase sedus de frumuseţea aceasta. De această dată, 
vorbim de o seducţie nu de către o parte a lumii care a fost înălţată în 
absolut, ci de către cântecul devenirii în întregimea sa. 

Deocamdată este suficient să înţelegem că infinitatea spiritului creat 
se opune inevitabil infinităţii materiei, care reprezintă infinitatea goliciunii, 
a nimicului (κένωμα καὶ οὐδέν), a timpului şi, prin acestea, a finitului 
însuşi, aşa cum se opune el infinitului necreat, „care este etern ceea ce este, 
întotdeauna egal cu el însuşi, deasupra întregii creşteri şi întregului declin, 
incapabil de a primi o nouă bunătate”.48 

Trupurile, odată ce au primit primul impuls în jos, sunt conduse în 
jos prin ele însele, cu o viteză şi mai mare, fără ajutor suplimentar, atât timp 
cât suprafaţa pe care se mişcă se înclină continuu şi nu întâlnesc nicio 
rezistenţă la impulsul lor spre în jos. În mod similar, sufletul se mişcă în 
direcţia contrară. Odată ce este eliberat din ataşamentul său pământean, 
devine uşor şi iute pentru mişcarea sa spre înălţimi, avântându-se de jos spre 
înălţimi. Dacă de deasupra nu vine nimic spre el să-i împiedice avântul spre 
înalt (pentru că Dumnezeu îi atrage pe cei care privesc spre El), sufletul se 
ridică tot mai sus şi îşi va duce zborul încă mai sus – prin dorinţa sa de 
lucruri cereşti forţându-se tot înainte spre ce urmează a veni (Filip. 3, 13), 
după cum spune dumnezeiescul Apostol. 
 
Epectaza de după moartea fizică 
Cu privire la fericirea veşnică a drepţilor se poate lansa o posibilă 
întrebare:49 poate fi aceasta concepută ca o contemplare nemişcată şi pe 
deplin satisfăcută a Divinităţii, sau ea comportă o creştere perpetuă, o 
neîncetat înnoită descoperire a unei Realităţi nesfârşite? 
În viziunea Sfântului Grigorie de Nyssa, omul posedă un impuls natural spre 
frumos şi bun, adică spre Bine, spre Dumnezeu. Pe de altă parte, răul este 
finit şi, prin urmare, există o limită a distanţei parcurse de un om în această 
direcţie. Din moment ce Binele este infinit, nu există o limită a distanţei pe 
care omul o poate parcurge în acea direcţie. Deci, chiar după moarte, omul 

                         
47 IBIDEM, col. 444A. 
48 In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 885D. 
49 Această chestiune a fost dezbătută şi de Arhim. PLACIDE DESEILLE, în studiul său 
Moartea a fost biruită, traducere de M. Bojin în Revista „Ortodoxia”, nr. 1-2/1998, p. 105-106. 
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va continua un perpetuu progres în călătoria sa spre Dumnezeu. Pe măsură 
ce sufletul creşte în bunătate, capacitatea sa pentru bunătate creşte şi ea.50 
Progresul în bine nu se limitează la viaţa de aici. Un alt pasaj semnificativ, 
care conectează progresul infinit cu natura lui Dumnezeu, ne arată că din 
moment ce Dumnezeu este infinit, există o participare din ce în ce mai mare 
la slavă pe tot parcursul eternităţii. Astfel, tema participării gregoriene este o 
mişcare.51 „Împărtăşirea noastră constantă de natura binecuvântată a Binelui, 
binecuvântările pe care le primim în fiecare moment sunt într-adevăr măreţe, 
dar calea care se află dincolo de cuprinderea noastră imediată este infinită. 
Aceasta se va întâmpla constant celor care se împărtăşesc astfel de Binele 
divin, aceştia bucurându-se întotdeauna de o împărtăşire din ce în ce mai 
extinsă de binecuvântare pe tot parcursul veşniciei ... În întreaga eternitate 
infinită a secolelor, omul care aleargă spre Tine devine constant mai măreţ 
pe măsură ce se înalţă, crescând mereu proporţional cu creşterea sa în 
slavă”.52 

Ideea epectazei fiind dominantă în opera Sfântului Grigorie de 
Nyssa, el subliniază faptul că această tensiune a omului spre Dumnezeu va 
continua şi în viaţa veşnică,53 căci ea depăşeşte timpul şi intră în eternitate,54 
dat fiind faptul că aspectul de stabilitate al epectazei face ca ea să se menţină 
de-a pururi în starea de mobilitate. Astfel, sufletul, fiind permanent în 
mişcare, veşnic transpare din fiinţa lui un impuls al dorinţei şi al dragostei, 
care-l face să înainteze mereu în unirea cu Dumnezeu, făcând ca epectaza să 
depăşească timpul şi să intre în veşnicie.55 Sfântul Grigorie vorbeşte şi 
despre plinătatea fără saţietate a vieţii de dincolo56 şi, mai cu seamă, 
creşterea necontenită în interiorul căreia moartea este naştere şi trezire a 
simţurilor spirituale.57 

                         
50 DONALD C. ABEL, The doctrine of Synergism in Gregory of Nyssa's 'De Instituto 
Christiano', în Revista „Thomist; a Speculative Quarterly Review”, 45:3, July, 1981, p. 434. 
51 EVERETT FERGUSON, God’s infinity and man’s mutability, în Revista „The Greek 
Theological Review”, vol. XVIII, nr. 1 & 2, 1973, p. 67. 
52 SF. GRIGORIE DE NYSSA, In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 940D-941A; 
a se vedea şi EVERETT FERGUSON, God’s infinity and man’s mutability …, p. 68. 
53 SF. GRIGORIE DE NYSSA, In Hexæmeron, P.G. XLIV, col. 121A. 
54 MARIUS TELEA, Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni …, p. 72. 
55 CHIŞCARI ILIE, Op.cit., online varianta in extensum, accesată la data de 11. 08. 2012, 
[http://ro.scribd.com/doc/57114971/Epectaza-La-Sf-Grigorie-de-Nyssa], p. 16.  
56 SF. GRIGORIE DE NYSSA, De anima et resurrectione, P.G. XLVI, col. 96C-97A, 
In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 777B şi urm. A se vedea şi JEAN DANIÉLOU, 
Platonisme …, p. 291 sq.   
57 MONIQUE ALEXANDER, Sabia de foc şi heruvimii, traducere de Francisca Băltăceanu 
şi Monica Broşteanu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2003, p. 326, 332, 333. 
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Dezvoltând aceste idei anterioare, în omilia a VIII-a a operei In 
Canticum canticorum, Sfântul Grigorie menţionează că marele Apostol, 
descriind către corinteni marile vederi, când a spus că avea îndoială despre 
firea lui, de trup sau înţelegere, în vremea intrării în rai, mărturisind acestea, 
zice: „Nu mă socotesc pe mine să fi ajuns, ci mă întind încă spre cele 
dinainte, uitându-le pe cele străbătute” (Filip. 3, 13). O spune aceasta, adică, 
şi după cerul acela al treilea pe care singur el l-a cunoscut. Căci nu a 
povestit Moise ceva despre el în Facerea lumii. Şi după auzirea negrăită a 
tainelor Raiului, merge încă sus, şi nu încetează să-şi facă urcuşul, 
necunoscând niciodată, din binele ajuns, hotarul dorinţei. Prin acestea 
socotesc că ne învaţă că mult e totdeauna ceea ce se află în firea fericită a 
bunătăţilor, dar e nesfârşit mai mult ceea ce-i mai presus de ceea ce se apucă 
mereu; şi aceasta se întâmplă pururea celui ce se împărtăşeşte, pricinuindu-li-se 
celor ce se împărtăşesc, în toată nesfârşirea veacurilor, o creştere prin cele 
necontenit mai mari. Căci „cel curat cu inima, după cuvântul nemincinos al 
Stăpânului, vede pe Dumnezeu necontenit, după măsura puterii lui, primind 
atâta înţelegere cât poate cuprinde. Iar lipsa de hotar şi necuprinsul 
dumnezeirii rămâne dincolo de cuprindere. Căci Cel a cărui măreţie şi slavă 
nu are margini e totdeauna la fel, privirea contemplându-L la aceeaşi 
înălţime. Aceasta a strigat-o şi marele David, care a săvârşit urcuşurile cele 
bune în inimă şi a mers din putere în putere, zicând: «Tu eşti Prea Înalt în 
veci, Doamne» (Ps. 144, 5). Prin aceasta a indicat, socotesc, că în toată 
eternitatea veacului nesfârşit, cel ce aleargă spre Tine se face pururea mai 
mare şi mai înalt ca sine însuşi, crescând necontenit, în mod proporţional, 
prin urcuşul în cele bune. Dar Tu, acelaşi eşti, Prea Înalt, neputând să apari 
niciodată mai coborât celor ce urcă, prin aceea că eşti totdeauna în mod egal 
mai presus şi mai înalt de puterea celor ce se înalţă. Aceasta am socotit, 
aşadar, că le statorniceşte Apostolul despre firea bunătăţilor negrăite, când 
zice că binele acela nu l-a văzut vreun ochi, chiar dacă priveşte pururea. 
Căci nu vede cât este, ci cât este cu putinţă ochiului să privească. Şi urechea 
nu a auzit cât este Cel de care se vorbeşte, chiar dacă primeşte pururea 
cuvântul în auz. Şi la inima omului nu s-a suit, chiar dacă cel curat cu inima 
vede cât poate. Căci ceea ce se cuprinde mereu e totdeauna mai mult decât 
cele ce s-au cuprins înainte, dar nu hotărniceşte în sine ceea ce se caută, ci 
marginea a ceea ce s-a aflat se face, celor ce urcă, început spre aflarea celor 
mai înalte. Şi nici cel ce urcă nu se opreşte vreodată, primind începutul din 
început, nici începutul celor pururea mai mari nu se desăvârşeşte în sine. 
Căci niciodată dorinţa celui ce urcă nu se opreşte la cele cunoscute, ci 
sufletul urcând printr-o altă dorire mai mare spre alta de mai sus, într-o 
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urcare necontenită, înaintează pururea, prin cele mai înalte, spre Cel 
nehotărnicit”.58 Astfel sunt minunile pe care participarea la Dumnezeu le 
lucrează; îl fac pe cel care se îndreaptă spre ele mai mare şi mai încăpător: 
„Căci sufletul se face necontenit mai mare ca sine, prin împărtăşire de Cel 
mai presus de sine, şi nu încetează de a creşte”.59 Comentând acest text, 
Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, adânc cunoscător al operei Sfântului 
Grigorie de Nyssa, scrie următoarele: „Sufletul n-ar putea spori prin 
împărtăşirea de Binele dumnezeiesc, dacă Acesta nu s-ar arăta tot mai înalt 
şi la nesfârşit pe măsură ce sufletul sporeşte în împărtăşirea de El. Binele 
coboară la sufletul de pe treptele coborâte ca acesta să poată participa la El. 
Căci şi această coborâre din iubire ţine de firea binelui. Dar apoi urcă, pe 
măsura urcării sufletului, în împărtăşirea de El, ca să râvnească a se 
împărtăşi de stările tot mai înalte ale Lui. El coboară şi urcă pentru suflet, 
dar în sine rămâne mereu infinit. Şi cum această râvnă de împărtăşire a 
sufletului este nesfârşită, nesfârşit este şi binele dumnezeiesc. Se vede şi de 
aici cât de opus este Sfântul Grigorie de Nyssa origenismului, care, urmând 
lui Platon, socotea că sufletul se va sătura odată de atâta dulceaţă, mărginită 
totuşi, a lui Dumnezeu şi se va coborî ca să înceapă un nou urcuş”.60 Într-o 
altă notă explicativă, acelaşi părinte profesor Stăniloae, referindu-se la 
aceeaşi temă, adaugă următoarele: „Dar în viaţa viitoare, ajunşi în infinitatea 
lui Dumnezeu, ne vom odihni în ea, vom ajunge la o stabilitate în ea. Dar 
nici stabilitatea aceea nu va fi o încremenire, ci o lărgire. Pe când în timp şi 
în viaţa pământească trecem de la una la alta. În eternitate va fi o lărgire în 
aceeaşi. De altfel, în parte, experiem această lărgire în infinitatea lui 
Dumnezeu încă de aici. Apoi însuşi faptul că trebuie să ne mişcăm mereu, 
pentru a cuprinde altceva şi altceva, trecând uneori de la un conţinut la altul, 
cu totul contrar (teză – antiteză), ne arată că timpul e făcut pentru eternitate, 
că în timp tindem să ajungem la cuprinderea totului infinit, fără să ajungem 
vreodată să-l cuprindem în întregime”.61  

Sfântul Grigorie poate izola anumite forme subtil distincte de 
„dorinţă”. El observă că bunurile fizice distrug dorinţa satisfăcând-o. Pe de 
altă parte, bunul adevărat este prezent în fiecare stadiu al vieţii, de aici, 
dorinţa pentru el se prelungeşte odată cu prezenţa sa şi se dezvoltă peste 
întreaga διάστημα vieţii pe măsură ce este satisfăcută. Adică, dorinţa fizică 
este episodică, dorinţa adevărată este continuă. Şi în noua viaţă a învierii, 
„mişcarea (temporală) a dorinţei” va dispărea cu totul. Pentru că atunci când 
                         
58 SF. GRIGORIE DE NYSSA, In Canticum canticorum, VIII, P.G. XLIV, col. 940A-941C; 
PSB 29, p. 222-223. 
59 IBIDEM, V, col. 876A-876B. 
60 Notă explicativă nr. 114, PSB 29, p. 185. 
61 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, notă explicativă, nr. 221, PSB 29, p. 258-259. 
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omul se află în adevărata lumină, bucuria sa îi copleşeşte dorinţa, pentru că 
puterea de a se bucura anulează dorinţa. Sufletul său atunci va elimina 
mişcările complexe ale naturii şi va deveni asemenea lui Dumnezeu. Se va 
ridica dincolo de dorinţă pentru a renunţa atât la speranţă, cât şi la memorie, 
din moment ce se va concentra exclusiv asupra a ceea ce are.62 Ca şi 
creaturi, vom fi extinşi, şi totuşi încă posedăm, într-un anume sens, întregul 
existenţei noastre, nemaitrebuind astfel să ne confruntăm cu ameninţări, 
speranţe sau regrete stârnite de curgerea timpului. Sfântul Grigorie continuă, 
specificând că absenţa dorinţei înseamnă că: vom poseda încă „mişcarea 
iubirii”, deşi ne vom fi debarasat de mişcarea dorinţei, iar a fi într-o stare de 
ἀγάπη este „egal cu a fi veşnic acelaşi”.63 Modul nostru de existenţă va 
continua să fie extins şi temporal, pe măsură ce ne mişcăm veşnic spre 
Dumnezeu, dar progresul nostru va fi atât de stabil şi de sigur, încât nu este 
măsurat prin începuturi şi sfârşituri care marchează timpul ordinar. Astfel, 
trecutul, prezentul şi viitorul devin virtual simultane, adică, timpul este 
îngheţat, astfel că îl posedă ca întreg şi ne eliberăm de speranţă sau 
memorie.64 Când ilustrul gânditor nyssean spune că vom fi veşnic aceiaşi, 
progresul nostru ca şi creatură este îndeaproape asimilat fiinţei Creatorului 
nostru, care poate fi descrisă în aceiaşi termeni: Dumnezeu nu este frumos 
într-un moment şi urât în altul, ci întotdeauna este la fel. Moise ajunge să 
cunoască o astfel de fiinţă: el concepe Divinitatea ca fiind eternă şi infinită 
în fiinţă, şi gândul despre Ea rămâne întotdeauna acelaşi.65 

În dialogul despre suflet şi înviere, Macrina – sora Sfântului Părinte 
al Nyseei – iniţiază o serie de modificări ale terminologiei sale. De la un 
limbaj specific platonician, se îndreaptă spre un set de cuvinte şi imagini 
care se asociază atât lui Platon, cât şi Sfintei Scripturi. În loc de „frumos” 
(platonicianul τò χαλόν), ea vorbeşte de „împărtăşirea de bine” (τὸ 
ἀγαθόν), cuvânt care este la fel de uzual lui Platon, ca şi Scripturii sfinte.66  

Macrina începe să reunească în prim plan diversele seturi 
terminologice. Mişcarea speranţei şi memoriei este asociată mişcării 
dorinţei, care, ca şi speranţa, poate fi înşelată sau împlinită. Frumosul şi 
binele sunt menţionate alternativ. Dorinţa tinde după frumos sau accede la 
bine. Natura divină care este dincolo de înţelegere nu are nevoie de bine, 

                         
62 SF. GRIGORIE DE NYSA, De anima et resurrectione, P.G. XLVI, col. 89. 
63 IBIDEM, col. 96B. 
64  Verbul său pentru progresul infinit (ἐπεκτεινόμενος) reapare în definiţiile lui αιών.     
65 PAUL PLASS, Transcendent time and eternity in Gregory of Nyssa, în Revista „Vigiliae 
Christianae”, nr. 34, 1980, p. 184-185. 
66 CATHARINE P. ROTH, Platonic and Pauline Elements in the Ascent of the Soul of 
Gregory of Nyssa’s Dialogue on the Soul and Resurrection, în Revista „Vigiliae Christianae”, 
46, 1992, p. 25. 
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fiind în ea însăşi plinătatea (cuvântul paulinic67 πλήρωμα) binelui. În mod 
similar, este frumoasă nu prin participarea la frumuseţe (concept 
platonician), ci prin faptul că este ea însăşi natura frumosului. Astfel, 
Macrina recunoaşte că bunătatea şi frumuseţea sunt atribuite divinului, sau 
că înălţarea poate fi descrisă atât în termeni morali, cât şi estetici. Când 
sufletul devine ca Dumnezeu trece dincolo de dorinţă, îşi amplasează 
existenţa în Dumnezeu, spre care era odată condus de către dorinţă. La acest 
punct, nu mai este loc pentru speranţă, amintire sau dorinţă, pentru că 
sufletul este îndumnezeit. Ce rămâne? Nimic în afară de dragoste (ἀγάπη). 
Macrina s-a abţinut până acum de la angajarea acestui cuvânt specific 
Bibliei, care nu a fost atestat în mod specific anterior Septuagintei. Această 
iubire este o stare care poate continua împreună cu bucuria posesiei 
obiectului său. Nu posedă calitatea mistuitoare a ἐπιθυμία. Pentru a se 
asigura că elementul platonician nu este exclus, Macrina denumeşte divinul 
atât ἀγαπητόν, cât şi ἐράσμιον.68 Ea nu a utilizat cuvântul platonician tipic 
ἔρως, care s-ar putea demonstra a fi ambiguu atunci când este necesar să 
facem o distincţie clară între ἐπιθυμία69 şi ἀγάπη. Deşi chiar şi un ἔρως 
spiritualizat pare să posede prea multă tânjire erotică, totuşi, Macrina arată 
că tot ce este bun în ἔρως va fi inclus şi în ἀγάπη. Pentru a valida concluzia 
că ἀγάπη va înlocui ἐπιθυμία, ea citează butadele Sfântului Pavel care 
spune că proorociile se vor desfiinţa, darul limbilor va înceta, ştiinţa se va 
sfârşi, dar iubirea nu dispare niciodată (I Cor. 13, 8). Chiar şi credinţa şi 
speranţa vor fi înăbuşite la obţinerea obiectului, ţintei lor, deşi Sfântul Pavel 
le numără cu dragostea în rândul lucrurilor durabile; pentru că „credinţa este 
încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evr. 11, 
1) (adică, lucrurile încă neobţinute). Cunoaşterea va fi absorbită de dragoste, 
pentru că obiectul cunoaşterii este frumosul, care în mod natural este 
dezirabil pentru cei care-l cunosc. Dumnezeu este iubire, iar sufletul 
perfectat va trăi în Dumnezeu. Viaţa de iubire nu va fi o condiţie statică, nici 
nu va produce saţietate.70  

Referindu-se la progresul perpetuu în cunoaşterea lui Dumnezeu, 
atunci când sufletul s-a mutat în Transcendentul divin, Sfântul Grigorie ne 
mai precizează: „Moise, după ce a auzit cuvintele inefabile ale tainelor 

                         
67 De exemplu, Rom. 11, 12 etc., Col. 1, 19; 2, 9. 
68 ἐράσμιος, ος, ον = amabil, graţios, şarmant; iubit, dorit; cf. ANATOLE BAILLY, 
Dictionnaire Grec Français, Hachette, Paris, 2000, p. 796. 
69 ἐπιθυμία = dorinţă, dorinţă exagerată, poftă, pasiune; obiect dorit, obiect al dorinţei; 
cf. ANATOLE BAILLY, Dictionnaire Grec Français ..., p. 750.  
70 Saţietatea era parte a explicaţiei lui Origen, poate derivată de la Filon, pentru căderea 
sufletelor în trupuri: De principiis, P.G. XI, col. 155BC şi col. 226D-227A; cf. CATHARINE 
P. ROTH, Platonic and Pauline Elements …, p. 23, 24, 25.  
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Paradisului, tinde mai sus şi nu-şi întrerupe ascensiunea (ἀνάβασις), 
nefăcând din ceea ce a obţinut o limită a dorinţei sale şi ne învaţă prin asta, 
cred, că în această fericită realitate a bunurilor, abundent este cu certitudine 
ceea ce s-a descoperit, dar infinit ceea ce este deasupra a ceea ce se deţine în 
fiecare clipă. Şi aceasta se produce mereu, creşterea se realizează pentru 
participanţi prin bunurile mereu mai mari, prin intermediul veşniciei eonilor 
(ἐν τῷ αἰδιότητι τῶν αἰωνών)”.71 

Iată-ne în prezenţa ultimului cuvânt al Sfântului Grigorie şi al 
doctrinei lui, sub aspectul cel mai vertiginos. Nu e vorba doar de stările cele 
mai înalte ale sufletului. Acestea nu sunt decât etape. Suntem dincolo de 
extaz, dincolo de al treilea cer. Dar Sfântul Grigorie merge mai departe. 
Dincolo de moarte, e eternitatea, pe care Sfântul Grigorie nu o vede ca pe o 
contemplaţie imobilă. Acesta este neinteligibilul, în gândirea sa. Raportul 
dintre Creator şi creatură cere menţinerea relaţiei de har şi libertate şi deci 
progres în participare. De-a lungul eternităţii veacurilor, sufletul va merge să 
devină Dumnezeu, fără a-L putea egala vreodată, descoperind mereu în El 
noi splendori care se şterg în faţa altor splendori care îi succed. Astfel, 
epectaza poate fi definită ca o veşnică exaltare spre infinitul ideal. „Cel care 
are sufletul curat îl vede pe Dumnezeu, într-un mod proporţional (χατὰ 
ἀναλογίαν) cu capacitatea sa ... Într-adevăr, realitatea nelimitată şi 
necircumscribilă a Divinităţii rămâne dincolo (ἐπέχεινα) de orice 
cuprindere. Astfel, marele David, dispunând de urcuşuri în inima sa şi 
mergând mereu din putere în putere, striga: «Tu, cel Preaînalt, Tu eşti în 
veşnicie», semnificând prin aceasta, cred, că în timpul eternităţii veacurilor 
fără sfârşit, cel care aleargă spre Tine devine mai mare şi mai înalt decât el 
însuşi, crescând mereu proporţional cu receptarea harurilor. Cel care urcă nu 
se οpreşte niciodată, mergând din începuturi în începuturi (ἀρχὴν ἐξ 
ἀρχῆς), prin începuturi care nu au sfârşit”.72 

Vom atinge atunci raţiunea ultimă şi vom regăsi această creştere la 
infinit. Este transcendenţa absolută a ousiei divine care este, prin esenţă, 
inaccesibilă, deşi în timpul veşniciei veacurilor, sufletele se vor strădui cu o 
forţă crescândă spre profunzimile infinite ale întunericului divin, fără a găsi 
vreo frontieră spaţiilor fără limite. Dar fiecare din progrese nu este decât un 
punct de plecare, astfel încât sufletul are sentimentul unui început, că 
Dumnezeu este pentru el o realitate mereu nouă, iar el trăieşte într-o stare 
minunată, de stupoare extaziată care se reînnoieşte constant. 

Este suprema descoperire a sufletului să înţeleagă asta, să piardă iluzia 
unei stări în care s-ar opri şi „care ar însemna un moment de posesiune – ceea 

                         
71 SF. GRIGORIE DE NYSSA, In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 941A. 
72 IBIDEM. 
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ce ar fi în contradicţie cu esenţa raporturilor dintre suflet şi Dumnezeu, 
raporturi de aşteptare şi de libertate”.73 Pentru suflet, a înceta să primească 
înseamnă a înceta relaţia cu Dumnezeu, care este însăşi fericirea sufletului.  

Sufletul, în căutarea celui pe care nu-l găseşte, este într-un fel lovit şi 
rănit de disperare, de deznădejde (τῆ ἀνελπιστία), în timp ce dorinţa sa de 
Altul este fără termen şi fără posesiune. Dar acest văl de tristeţe îi este 
ridicat atunci când află că a progresa (προχόπτειν) fără încetare şi 
neîncetând vreodată să urce, este cu adevărat a te bucura de cel Preaiubit, 
dorinţa de fiecare moment împlinită (πληρουμένες), născând o altă dorinţă 
a realităţilor supranaturale. Atunci când a fost despuiat de vălul disperării şi 
când a văzut frumuseţea nesperată şi necircumscrisă a celui Preaiubit 
revelându-se mereu mai frumos în eternitatea eonilor, ea este ţinută 
(τείνεται) de o dorinţă mai ardentă şi face ca cel Preaiubit să ştie aşezarea 
inimii sale.74 

În concluzie, putem sublinia faptul că urcuşul duhovnicesc al omului 
se face în Hristos şi cu Hristos, Care ne înalţă spre comuniunea Sfintei 
Treimi. Energiile divine vor spori în sufletul credinciosului în veşnicie ca o 
gradaţie infinită în infinitate, căci în aceasta se cuprinde progresul în bine şi 
în cunoaşterea lui Dumnezeu: „… a-L căuta şi a-L dori neîncetat şi a nu te 
sătura niciodată de a-L dori, a nu te opri niciodată şi a tinde mereu mai sus; 
a şti că Dumnezeu nu are decât o determinare: infinitul; a şti că urcuşul 
nostru duhovnicesc are tot numai o determinare: nesfârşitul”.75 

Sfântul Apostol Pavel constituie în acest sens, pentru Sfântul 
Grigorie, o paradigmă, pentru că nici el nu ne dă o pildă diferită; el care a 
fost favorizat de cele mai înalte vederi, „nu se laudă că ar fi priceput”, ci „se 
avântă mereu spre ceea ce este înaintea lui … Şi după auzirea negrăită a 
tainelor Raiului, merge încă mai sus, şi nu încetează să-şi facă urcuşul, 
necunoscând niciodată, din binele ajuns, hotarul dorinţei”.76 

Această continuă tensiune nu poate fi niciodată anulată, nici în viaţa 
aceasta, nici în cea viitoare, nici de către îngeri, nici de către oameni. 
Suntem destinaţi, ca spirite create, năzuinţei perpetue spre înălţimi, năzuinţă 
denumită – aşa cum am mai precizat adeseori – ἐπέκτασις, care realizează 
în noi asemănarea cu Dumnezeu, care este τέλος-ul, ţelul nostru.77 

                         
73 JEAN DANIELOU, Op.cit., p. 319-320. 
74 SF. GRIGORIE DE NYSSA, In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 1037BC; a se vedea 
şi JEAN DANIELOU, Platonisme …, p. 320. 
75 IDEM, De hominis opificio, XVI, P.G. XLIV, col. 184D; a se vedea şi MARIUS TELEA, 
Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni …, p. 72. 
76 IDEM, In Canticum canticorum, 8, P.G. XLIV, col. 940D-941A.   
77 ANTHONY MEREDITH S. J., Gregory of Nyssa, în col. The Early Church Fathers, 
edited by Carol Harrison, Routledge, London, 1999, p. 138. 
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Deci, în viziunea Sfântului Grigorie de Nyssa, sufletul se mişcă în 
mod infinit către Dumnezeu fără a putea atinge vreodată sfârşitul infinităţii, 
ci experiind în mod continuu energiile divine. 
 
Abstract: The Epectasis after the Physical Death in the Light of the 
Doctrine of St. Gregory of Nyssa 
Gregory of Nyssa’s theology of the spiritual life has come in for special 
study in recent years. While many Greek theologians have described the 
soul’s movement toward God, even using the word ἐπέκτασις drawing on 
Paul’s participle in Phil. 3, 13, Gregory is original in claiming that man’s 
ultimate end is itself and endless progression. The τέλος of life is beatitude, 
because we are blessed by participation in God, and thus both the definition 
of human beatitude and the τέλος of life according to virtue consists in 
assimilation to Him.   

On the one hand, God is satisfying the soul. But Gregory’s 
eshatology is summed up in a paradox, that our satisfaction is never to be 
satisfied. Such is the dynamic, on-going process of ἐπέκτασις, a movement 
beyond all experience, for the good, as Gregory so often points out, is not 
circumscribed by death. The summit of religious experience, even after 
death, is not marked by satisfaction, but by desire. Saint Gregory stands out 
among Christians theologian for developing an eshatology that denies the 
soul final knowledge, rest and satisfaction in God. 
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Sfeşnicul Menorah – antetip al minţii lui Hristos. 
O exegeză chiriliană cu semnificaţii mistagogice şi misiologice 

 
 

Protos. Lect. Univ. Dr. VASILE BÎRZU1 
 

Cuvinte cheie: exegeză, perspectivă mistagogică, isihasm 
Keywords: exegesis, mystagogical perspective, hesychasm 

 
Ideea studiului de faţă mi-a venit în cadrul cercetărilor mele actuale dar şi în 
contextul crizei misiunii şi dialogului interreligios şi ecumenic actual 
manifestat printr-o stagnare efectivă a evoluţiei lumii creştine spre unitate 
prin acest dialog, în contrapondere cu evoluţia spre unitate a lumii pe baza 
unor principii şi ideologii total străine spiritului creştin. 
 De asemenea, enunţarea şi enumerarea în manualele de specialitate, 
doar conceptual a unor principii şi mijloace de realizare a misiunii creştine 
în general şi a Bisericii creştine ortodoxe îndeosebi, m-a făcut să meditez 
mai profund la tematica şi titlul prezentului simpozion, „a face misiune după 
modelul lui Hristos”, întrebându-mă din perspectiva specializării mele – 
spiritualitate – care ar fi mijlocul esenţial cerut de Hristos pentru a face 
misiune după modelul Său? Care ar fi, cu alte cuvinte, modelul misionarului 
creştin ortodox şi prin ce s-ar deosebi el de orice alt misionar al altei religii 
sau al altei misiuni din lume, din punct de vedere al stării spirituale? 
 Răspunsul ni-l dă Sfântul Apostol Pavel, aducându-le aminte 
Corintenilor în prima sa epistolă că trebuie să dobândească „mintea lui 
Hristos” (I Cor. 2, 16). Dezvoltări şi consideraţii misiologice privind 
dobândirea acestei „minţi a lui Hristos” şi eficienţa ei în cadrul misiunii găsim 
la teologul tradiţionalist, Părintele Iustin Popovici. Dezvoltând şi reliefând în 
studiile sale despre „Misiunea internă a Bisericii noastre: Realizarea 
Ortodoxiei” şi despre „Valoarea supremă şi criteriul ultim în Ortodoxie” 
ca esenţiale principiile hristologice şi eclesial-ascetice în misiunea 
Bisericii ortodoxe, el nominalizează alături de alte câteva virtuţi-nevoinţe 
divino-umane ca mijloace esenţiale de structurare şi instaurare a acestor 
principii în viaţa şi misiunea Bisericii, şi „mintea (conformă) lui Hristos”, 
expresia regăsindu-se aproape ca un leit-motiv în multe alte din lucrările 
sale.2 Discursul părintelui Iustin pe această temă nu e doar unul 
                         
1 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”. 
2 „Misiunea Bisericii este aceea de a uni organic şi personal pe toţi credincioşii ei cu 
Persoana lui Hristos; să facă din simţirea lor de sine, simţire de Hristos şi din conştiinţa de 
sine a lor, conştiinţa lui Hristos; viaţa lor să devină viaţă în Hristos şi prin Hristos; sufletul 
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exemplificativ şi exortativ general sau argumentativ biblic şi sapienţial, ci el 
intră în amănunte de ordin ascetic şi gnoseologic mistic, dezvăluind şi 
articulând un sistem sau modalitate concretă sugerată chiar de tradiţia 
patristică şi ascetică-filocalică pe care o explorează şi o recomandă, prin doi 
exponenţi de frunte ai ei – Sf. Macarie Egipteanul şi Sf. Isaac Sirul – din 
care îşi extrage gnoseologia sa.3 
 Efortul în principal apologetic al părintelui Iustin Popovici, de 
instaurare a idealului sfinţeniei-iluminării harice în societate şi Biserică s-a 
plasat în principal în contrapondere la filosofia umanistă (raţionalism, 

                                                               
lor să devină suflet în Hristos şi prin Hristos, etc.” - Arhim. IUSTIN POPOVICI, Omul şi 
Dumnezeul-om, Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 74-75. „A cugeta la toate în Hristos şi prin 
Hristos – iată porunca de căpetenie pentru fiecare creştin, iată imperativul nostru creştin 
categoric, iată gnoseologia noastră creştină. Prin Hristos însă, poate cugeta numai cel ce are 
mintea lui Hristos. Sfântul Apostol mărturiseşte, vorbind despre creştini: „Noi mintea lui Hristos 
avem” (I Corinteni 2,16). Cum am dobândit-o? Trăind în trupul Lui Dumnezeu-omenesc, în 
Biserică, al cărei cap este El. Trăirea în Biserică, cu ajutorul Sfintelor Taine şi sfintelor 
fapte bune, uneşte întreaga noastră fiinţă cu fiinţa Bisericii, uneşte şi mintea noastră cu 
mintea Dumnezeu-omenească a Bisericii şi ne face în stare să cugetăm după Hristos şi să 
gândim ceea ce este şi în Hristos Iisus. Iar cugetând cu mintea lui Hristos, cu mintea 
sobornicească a Bisericii, creştinii pot să cugete una, să simtă una, să aibă o dragoste şi să 
fie de un suflet şi de o inimă şi de un suflet şi de un cuget (Filipeni 2,2; 3,16; 4,2; Romani 
15,5; 1 Corinteni 1,10)” - SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI, Biserica Ortodoxă şi 
ecumenismul, p. 25; „Trăind în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii împreună cu toţi 
Sfinţii, omul se în-dumnezeu-omeneşte încetul cu încetul, prin Sfintele Taine şi sfintele fapte 
bune, şi se umple de bucuria acelei sfinte bunevestiri şi porunci înălţătoare la cer a Sfîntului 
Vasile cel Mare: „Omul e o fiinţă căreia i-a fost rânduit să ajungă dumnezeu”. Fiind zidit ca 
dumnezeu-om potenţial, omul se străduieşte, cuprins în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, 
să îşi aducă mintea la asemănarea cu Dumnezeu, să o schimbe la faţă în dumnezeominte 
(noi avem mintea lui Hristos – 1 Corinteni 2,16); să-şi aducă conştiinţa la asemănarea cu 
Dumnezeu, să o schimbe la faţă în dumnezeoconştiinţă; să îşi aducă voia la asemănarea cu 
Dumnezeu, să o schimbe la faţă în dumnezeovoie; să îşi aducă trupul la asemănarea cu 
Dumnezeu, să îl schimbe la faţă în dumnezeotrup (Trupul e pentru Domnul, şi Domnul 
pentru trup – 1 Corinteni 6,18). În-dumnezeu-omenindu-se prin Biserică şi în Biserică, omul 
se întoarce la asemănarea cu Dumnezeu cea dinainte de cădere, întregind-o strălucit cu 
Dumnezeieştile frumuseţi ale desfătatei asemănări cu Hristos (Galateni 4,19, 3,27; Romani 
8,28)” - SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI, Biserica Ortodoxă şi ecumenismul, p. 101-102.  
3 SF. IUSTIN POPOVICI, Calea cunoaşterii lui Dumnezeu, Ed. Egumeniţa, 2014, p. 219-220: 
„În persoana lui Hristos Dumnezeu-omul, Dumnezeu şi omul sunt legaţi în chip nedespărţit. 
Înţelegerea omului nu e nimicită, ci este reînnoită, curăţită, sfinţită îndumnezeită şi 
adâncită, dându-i-se posibilitatea de a cunoaşte adevărurile vieţii în lumina Dumnezeului 
făcut om... unul ca acesta dobândeşte mintea lui Hristos” (1 Cor. 2, 16), gândind, vieţuind, 
simţind întru Hristos, ajungând astfel la o cunoaştere integrală a Adevărului”; „Filosofi ai 
lui dumnezeu sunt cei al căror om lăuntric, adică toată mintea, tot sufletul şi toată inima le 
sunt pline de Hristos...”, p. 202.  
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criticism, idealism)4 şi la cultura apuseană umanistă modernă5 faţă de care 
exprimă adesea opinii critice şi chiar sarcastice, întemeiate în explorarea 
exegetică şi duhovnicească pe care el a făcut-o pe larg în gnoseologia 
părinţilor ascetici mai sus menţionaţi, în cadrul căreia el reuşeşte să 
structureze în profunzime un sistem explicit de realizare, de către fiecare 
credincios chemat a fi misionar, „a valorii supreme şi a criteriului absolut al 
Ortodoxiei”, anume modelul „Dumnezeu-Omului” ca măsură a tuturor 
lucrurilor, pentru care „mintea lui Hristos” este esenţial constitutivă. 
 Fără a dori să realizez o completare a ideilor şi concepţiei despre 
misiune a Părintelui Iustin Popovici, voi încerca să dezvolt această 
înţelegere a necesităţii „minţii lui Hristos” pentru misiunea creştină, pornind 
de la comentariul Sfântului Chiril al Alexandriei la Evanghelia de la Ioan cu 
referire la versetele în care Mântuitorul Hristos afirmă caracterul relativ al 
mărturiei Sfântului Ioan Botezătorul despre mesianitatea Sa în comparaţie 
cu mărturia absolută a Tatălui şi a dumnezeirii însăşi exprimată prin 
lucrările minunate ce mărturiseau despre Sine, toată această largă 
comparaţie explicitând-o prin raportare la imaginea Cortului Mărturiei din 
Legea Veche şi îndeosebi a Sfeşnicului-Menorah cu care sunt asemănaţi 

                         
4 Iar în filosofiile după om trăieşte, mijlocit şi nemijlocit, minciuna, care prin fiecare vână a 
sa este de la tatăl minciunii, diavolul, şi totdeauna duce la el. Pentru aceasta este neapărată 
nevoie să străjuim ziua şi noaptea pe cel mai înalt turn de veghe al fiinţei noastre omeneşti 
ca această minciună să nu se strecoare în tine, în mine, şi să ne doboare pe noi, cugetul 
nostru, mintea noastră, în împărăţia minciunii, în iad. De aici porunca din Evanghelie a 
Dumnezeu-Omului, Domnului Hristos: „Cu mintea fiţi desăvârşiţi” (I Corinteni 14:20). Şi 
vom fi, dacă vom creşte întru bărbat desăvârşit, întru măsura vârstei plinirii lui Hristos; 
pentru că atunci mintea noastră se va uni, în chip haric şi sfinţit, cu mintea lui Hristos, cu 
soborniceasca, şi sfânta şi Dumnezeu-omeneasca minte a Bisericii, şi vom putea vesti 
împreună cu Sfântul purtător de Dumnezeu: „Noi mintea lui Hristos avem” (1 Corinteni 
2:16). Atunci niciun vânt al învăţăturii omeneşti nu ne va mai putea clătina şi duce în 
rătăcire prin amăgirea omenească şi prin a-tot-viclenia diavolească, ci vom rămâne cu toată 
fiinţa noastră în adevărul cel veşnic, care este Însuşi Domnul Hristos, Dumnezeu-Omul 
(Ioan 16:6; 8:32,36; 1:17). SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI, Biserica Ortodoxă şi 
ecumenismul, Ed. Mănăstirii „Sfinţii Arhangheli” – Petru Vodă, 2002, p. 21. 
5 „Apusul a dat în mintea copiilor. În asta stă monstruozitatea şi nebunia lui. În epoca sa 
creştină, când Apusul era ortodox, el vedea cu duhul şi privea cu mintea: dar, pe cât s-a 
îndepărtat de adevărul şi fapta bună creştină, vederea lui duhovnicească s-a îngustat tot mai 
mult, până ce, în veacul al XX-lea, s-a întunecat cu desăvîrşire ... Cât priveşte privirea 
gânditoare şi vederea duhovnicească în miezul cel ascuns al lucrurilor şi în înţelesul şi 
însemnătatea întregii zidiri din marele univers din jurul nostru, în ceea ce priveşte aceasta 
– o fraţii mei! – omenirea apuseană este astăzi mai oarbă decât Arabia musulmană, şi decât 
India brahmanică, şi decât Tibetul buddhist, şi decât China animistă. Într-adevăr, Hristos nu 
a văzut o mai mare ruşine ca aceasta în cele două milenii care au trecut: ca oamenii botezaţi 
să fie mai orbi decât cei nebotezaţi!” - SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI, Biserica Ortodoxă 
şi ecumenismul, p. 122-123. 
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într-o succesiune de comentarii din mai multe opere, atât Mântuitorul cât şi 
Sfântul Ioan Botezătorul. 

Încercând să desluşească antetipurile hristologice din Cortul 
Mărturiei, în scrierea sa despre Închinarea în Duh şi în Adevăr, Sf. Chiril al 
Alexandriei identifică Sfeşnicul Menorah care ardea în prima încăpere a 
cortului Sfânt în principal cu „Hristos, care umplea, prin chip (tip), pe cei 
ce voiau să intre (mai departe) în Sfânta Sfintelor, de o lumina mare din 
toate părţile”,6 dar şi cu Sfântul Ioan Botezătorul care şi el «le-a fost lumină 
şi candelă, după asemănare şi prin împărtăşire de Hristos, celor din lege şi 
din Iudeea».7 Sfântul Chiril reliefează prin aceste două tipologii diferenţa 
dintre valoarea mărturisirii adusă de Hristos Însuşi în lume faţă de cea 
adusă de Sfântul Ioan Botezătorul şi de sfinţii care îşi sfinţesc şi ei mintea 
umplându-o de darurile Duhului Sfânt: „e mare deosebirea lor (a 
antetipurilor Sf. Ioan Botezătorul şi a sfinţilor) de Hristos, iar cele ale 
sfinţilor nu vor fi în cele în care este Hristos, ci oarecum afară şi în cele mai 
mici. Căci ale lui Dumnezeu sunt despărţite şi puse deoparte şi ca pe o 
raţiune considerate de le deosebeşte pe cele omeneşti, arătând proprietatea 
firilor şi diferenţa de slavă”.8 

Invocând o succesiune de versete biblice ca împlinire şi manifestare 
în lume a acestui antetip hristologic pe de o parte cu referire la manifestarea 
darurilor Duhului Sfânt strălucind în candelele acestui sfeşnic, iar pe de altă 
parte ca manifestare prin lumina harică a minţii lui Hristos în mintea 
sfinţilor, Sf. Chiril ne oferă în acelaşi timp posibilitatea de a desluşi câteva 
importante consideraţii cu privire la misiunea creştină, deoarece, înţelese în 
contextul topografiei Cortului Sfânt, relaţiile Sfeşnicului Menorah cu 
celelalte obiecte sfinte ne descoperă, în cadrul ritualului cultului vechi 
testamentar, interesante semnificaţii mistagogice şi spirituale din care se 
pot deduce şi importante implicaţii misionare. 

Anume, din aceste asemănări ale Mântuitorului şi ale Sfântului Ioan 
Botezătorul cu Sfeşnicul-Menorah din Cortul Mărturiei, dar şi din alte 
mărturii patristice convergente temei propuse, voi încerca să reliefez modul 
realizării mistagogice (prin sălăşluirea darurilor Duhului Sfânt şi a slavei 
divine în mintea omenească) a ceea ce, în spiritualitatea ascetico-mistică dar 
şi în concepţia misiologică a părintelui Iustin Popovici, se cheamă mintea 
profetică sau după Hristos, precum şi deosebirile mărturiei (mărturisirii lui 
Hristos) acestei minţi (conforme) lui Hristos faţă de cea a minţii simplu 

                         
6 CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Despre Închinarea în Duh şi în Adevăr, cartea a X-a, 
PSB 38, p. 341. 
7 IBIDEM, p. 343. 
8 IBIDEM, p. 344. 
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omenească şi importanţa dobândirii acestei minţi de către om pentru 
misiunea creştină. 

 
În cartea a 3-a, capitolul I al Comentariului său la Evanghelia de 

la Ioan, Sfântul Chiril al Alexandriei, reliefând întemeierea mesianităţii 
şi dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos în lucrările specifice firii 
divine, explică versetele ioaneice cu privire la mărturia Sfântului Ioan 
Botezătorul despre Hristos ca lumină a lumii, dezvoltând exact 
comparaţia acestuia cu „făclia care arde şi luminează”, făcută de Însuşi 
Mântuitorul, pentru a arăta inferioritatea mărturisirii acestuia despre El 
faţă de mărturia primită din partea Tatălui şi prin lucrările mântuitoare pe 
care Le săvârşeşte. Această orientare apologetică a exegezei trebuie 
înţeleasă ca atare în contextul disputei hristologice monofizite ce căuta să 
afirme divinitatea şi umanitatea depline a Persoanei lui Hristos în istorie, 
iar interpunerea antetipului „făcliei-Sfeşnicului Menorah” comparat aici 
cu Sfântul Ioan Botezătorul, serveşte foarte bine acestui scop, deoarece 
lumina învăţăturii şi lucrării Botezătorului e una temporară, limitată şi 
restrânsă, dobândită prin har din Lumina veşnică a „Celui care mai 
înainte de el a fost”. Practic, prin Mântuitorul Hristos şi prin Sfântul Ioan 
Botezătorul, ne sunt prezentate simbolic modelele celor două minţi, 
dumnezeiască şi omenească, încercându-se o evaluare a acţiunii şi 
eficienţei lor mărturisitoare a mesajului mântuitor creştin. Sfântul Chiril 
concluzionează demonstraţia sa în această privinţă vorbind oarecum în 
contradictoriu cu evreii ca din partea Mântuitorului Hristos şi reliefând 
schimbarea originii mărturisirii mesianităţii şi dumnezeirii Sale de la 
„cuvintele şi declaraţiile oamenilor… din vorbe simple” la „dovezile cu mult 
mai vrednice de crezare şi mai importante… ale faptelor Celui ce L-a 
născut” săvârşite de Sine: „Deşi zic că acela era făclie şi e înfăţişat prin 
scrierile Legii şi prezis prin glasul Sfinţilor prooroci că se va arăta cândva ca 
lumină de mai înainte a Luminii adevărate şi vestindu-vă vouă că i se cuvine 
să pregătească calea Domnului Dumnezeu, dar, fiindcă vouă nu vi se arată 
vrednic de crezare..., trec la ceea ce e mai mare, faţă de care, precum e 
firesc, nu veţi spune nimic, fiind copleşiţi împotriva voii voastre de însăşi 
frumuseţea adevărului. Căci nu mai sunt mărturisit de cuvintele şi 
declaraţiile oamenilor, nici nu voi socoti că trebuie să adun mărturiile 
despre Mine din vorbe simple, ci voi încredinţa cele despre Mine unor 
dovezi cu mult mai vrednice de crezare şi mai importante şi voi lăsa să 
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lumineze din însăşi mărimea lucrurilor faptul că sunt Dumnezeu după fire şi 
că M-am arătat din Dumnezeu-Tatăl…”.9   

Părintele Stăniloae, explicând şi îmbogăţind aceste comentarii ale Sf. 
Chiril, reliefează sinergia intratreimică dintre Tatăl şi Fiul în săvârşirea 
faptelor ce-L revelează şi-L mărturisesc pe Tatăl în lume prin faptele Fiului 
şi pe Fiul ca împlinitor al unor fapte minunate (frumuseţea adevărului) prin 
puterea lui Dumnezeu-Tatăl ce sălăşluieşte sau odihneşte deplin în Fiul, 
tocmai această sinergie şi împreună sălăşluire reciprocă fiind temeiul unei 
mărturisiri lăuntrice, ontologice sau fiinţiale mediată spre omenire într-un 
mod lăuntric de „formele cultului”: „Hristos declară că are dovada despre 
dumnezeirea Sa nu atât din mărturia oamenilor, ci din mărturia faptelor Lui 
minunate, a căror putere o are de la Dumnezeu-Tatăl. Însă nu dispreţuieşte 
nici mărturia dată despre El de Legea veche, descoperind din ea sensul 
spiritual al formelor cultului. Spunând Hristos că faptele pe care le 
săvârşeşte „le-a dat Tatăl sa le săvârşească” nu declară că Tatăl I-a spus 
din exterior să le facă, ci că are pe Tatăl în Sine, săvârşindu-le împreună, în 
acest sens ele sunt o mărturie a Tatălui că El este Fiul Lui. Hristos trăia, în 
săvârşirea faptelor Sale, pe Tatăl ca săvârşitor al lor. Simţea mai ales 
caracterul lor, mai presus de cel omenesc, care arată că are în Sine pe 
Dumnezeu-Tatăl împreună-lucrător al lor şi că şi El este intim unit cu Tatăl, 
deci Dumnezeu în săvârşirea lor”.10  

Mărturisirea şi, deci, şi misiunea Fiului în lume se întemeiază, astfel în 
sălăşluirea deplină a Tatălui în Fiul, în deofiinţialitatea Fiului cu Tatăl, modelul 
acestei sălăşluiri transmiţându-se la nivelul omenirii prin intermediul Duhului 
Sfânt ce-L sălăşluieşte pe Hristos în oameni. Sălăşluirea implică numaidecât 
sălaşul sau casa a cărei preînchipuire este chiar Cortul Sfânt şi a cărei împlinire 
e Însuşi Hristos ce a înălţat şi a sălăşluit cortul trupului omenesc între oameni 
(Ioan 1, 14: Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut 
slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr; II Cor. 5, 
4; II Pt. 1, 14 şi 19 referindu-se exact la făclia-Luceafărul Hristos ce 
străluceşte în locul întunecos în cortul trupului omenesc). În acest cort, 
mintea dumnezeiască şi umană simbolizate de aceste „forme ale cultului”, 
deschid calea unei transmiteri succesive a lucrării harului după modelul 
nivelului ontologic intratreimic spre omenire la nivelul noetic, ca sălăşluire 
a minţii Tatălui – a lui Hristos – în mintea fiecărui om ce crede şi 
conlucrează cu Hristos.  

                         
9 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, 
p. 292. 
10 PSB 41, p. 292, nota 529. 
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Tâlcuind diferenţa ontologică dintre mărturisirea Mântuitorului ca 
Lumină a lumii şi cea a mărturiei Sfântului Ioan Botezătorul ca făclie, 
părintele prof. Dr. Ioan Caraza menţionează ca fundament ultim al mărturiei 
„casa minunată a sufletului” în care trebuie să odihnească Duhul Sfânt 
pentru ca omul şi poporul să odihnească în Dumnezeu, prin aceasta 
trimiţând practic la chemarea esenţială a poporului ales de a se constitui ca 
şi templu, chemare care descoperă sensul ultim al trimiterii şi misiunii Fiului 
lui Dumnezeu în lume şi în istorie, anume acela de a facilita „odihna” 
Duhului Sfânt în oameni şi în popoare întru Numele lui Iisus: „Spunând că 
El «are o mărturie mai mare decât a lui Ioan»” (Ioan 5, 3637), „Mântuitorul 
a arătat că această mărturie nu constă în «judecarea» lumii, ci în arătarea 
roadelor Luminii. Iar această «Lumină» nu venea nici cu «osândire», nici cu 
vreo copleşire prin minuni, ci prin acea casă minunată a sufletului, care 
înseamnă şi odihnă: ... atrăgându-le prin slava Luminii Sale. Sfântul Ioan 
văzuse la Botez numai semnul Duhului Sfânt care era «porumbul», dar nu şi 
roadele Duhului în viaţa Mântuitorului, «mărturia» dată Lui de către 
Tatăl şi care era mai mare decât a lui Ioan. Mântuitorul a mustrat cerbicia 
celor ce nu credeau în aceste semne, ca «neauzire» şi «nevedere, a lui 
Dumnezeu-Tatăl, ceea ce face ca nici Cuvântul Său să nu încapă în inima 
lor (Ioan 6, 37-38), cu toate că în faţa lor se afla «mai mult decât Iona» 
(Matei 12, 41), «mai mult decât Solomon» (Luca 12, 42) cu toată 
înţelepciunea şi strălucirea Lui”.11 

Ori prin această interesantă exegeză, Sfântul Chiril ne oferă cadrul 
unei înţelegeri în cheie mistagogică a cultului din Cortul Mărturiei cu reale 
implicaţii nu doar spirituale ci şi misiologice. Înţelegerea Sfeşnicului 
Menorah ca şi antetip al „minţii lui Hristos” permite înţelegerea cultului din 
Cortului Mărturiei, cu ritualul ţinerii aprins pururea a Sfeşnicului Menorah 
(Lev. 24, 1-5) şi cu ferirea perdelei dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor în 
Sărbătoarea Ispăşirii când Arhiereul intra o singură dată pe an în Sfânta 
Sfintelor pentru a stropi cu sângele jertfei Chivotul Mărturiei, ca un cult 
deopotrivă mistagogic spiritual dar şi ca al iniţierii în misiune sau trimitere 
către popor. Astfel Moise, de exemplu, se înfăţişează în faţa Chivotului 
Mărturiei pentru a fi instruit şi trimis către popor de către Logosul Hristos 

                         
11 Diacon dr. IOAN CARAZA, Sfântul Ioan Botezătorul – Înainte-Mergătorul Domnului. 
Botezul cu Duhul Sfânt, Ed. Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2000, p. 101-102. Trebuie 
menţionată, de asemenea, semnificaţia filologică ebraică a cuvântului shechinah (a se aşeza, a 
locui, a se odihni, dar şi rezidenţă regală – sălaş regal, casă a zeului, etc.) confirmată de 
semnificaţia ritualică a odihnei slavei divine (Shechinah) în cortul (mishcan, mishcanot – loc 
de sălăşluire) sau templul din Vechiul Testament, în Noul Testament fiind înţeles ca sălăşluire 
a Duhului Sfânt, a Duhului lui Hristos în om ce aducea darul profeţiei şi al înţelepciunii. cf. 
art. Shekinah în Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Shekinah. 
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descoperit în slavă între Heruvimii Mărturiei; ritualul slujbei Ispăşirii când 
perdeaua se ferea pentru a fi stropit altarul pe care era aşezat chivotul 
mărturiei, reitera tocmai acest moment de întâlnire dintre Moise sau 
Arhiereu cu Logosul divin, ritual reiterat de asemenea de la sine prin 
întâlnirea dintre lumina Sfeşnicului Menorah şi Chivotul Mărturiei atunci 
când era ferită perdeaua dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor. De asemenea, 
acesta poate fi identificat, prin transpoziţie interioară, cu un cult posibil de 
desfăşurat lăuntric în „casa minunată a sufletului”, în cadrul practicii 
isihasmului, când mintea ascetului se coboară sau adânceşte în inimă, fapt 
ce duce la manifestarea extatică a luminii necreate sau a slavei lui Hristos în 
întreg templul trupului şi sufletului ascetului. Iar această manifestare a 
slavei poate fi înţeleasă, din punct de vedere misiologic, ca îmbrăcarea sau 
investirea omului cu veşmântul slavei divine ce-l face pe om cu adevărat 
emisar sau trimis – apostol al lui Hristos spre a lumina lumea. 
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Exegeza Sfântului Chiril e bogat sugestivă şi edificatoare în această 
privinţă referindu-se la Sfeşnicul Menorah ca antetip al lui Hristos ce 
revarsă lumina sau untdelemnul Duhului Sfânt prin care Hristos, iar după El 
şi sfinţii care Îl urmează, cunosc şi stăpânesc întreaga creaţie ca minţi 
atotştiutoare şi atotţiitoare: 

„«Şi alcătuirea sfeşnicului o referă la Hristos, zicând despre cele 
şapte (făclii) candele atârnate în el: Acestea sunt ochii Domnului, care 
privesc peste tot pământul» (Zah. 4, 10). Căci dacă trebuie să spunem ceva 
mai îngroşat, Dumnezeu priveşte şi cercetează cu zeci de mii de ochi cele 
omeneşti, cunoscând cele din întuneric, după cum s-a scris: «Şi lumina este 
cu El» (Dan. 2, 22). Căci dacă şi nouă celor din lume ne sădeşte lumina 
Dumnezeu, El trebuie să se bucure ca înainte de toate celelalte, avându-o în 
firea proprie. Sau dacă socotesc unii că nu-i aşa, li se va putea spune celor 
ce s-au hotărât să cugete astfel: «Înţelegeţi neînţelepţilor din norod şi 
înţelepţiţi-vă odată, nebunilor. Cel ce a sădit urechea nu aude? Sau cel ce a 
plăsmuit ochiul, nu vede?» (Ps. 93, 8-9). «Căci viu este cuvântul lui 
Dumnezeu şi lucrător şi mai ascuţit decât o sabie cu două ascuţişuri, 
pătrunzând până la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi la 
măduvă şi deosebind gândurile şi sfaturile inimii; şi nu este zidire nearătată 
înaintea Lui. Şi toate sunt goale şi descoperite înaintea ochilor Lui» (Evr. 4, 
12-13). Deci toate le luminează şi le priveşte Hristos. De aceea a şi spus 
printr-unul dintre prooroci: «Dumnezeu aproape sunt Eu, zice Domnul, şi 
Dumnezeu departe. Au se va ascunde de la Mine ceva?» (Ier. 23, 23). Căci 
nimic nu se poate ascunde de mintea care ştie toate. Sau nu-ţi par că le 
cuget bine acestea?”.12 

Sfântul Chiril identifică, în acest fel Sfeşnicul Menorah cu „mintea 
lui Dumnezeu” ce manifestă prin darurile Duhului Sfânt puterea atotţiitoare 
asupra întregii creaţii, în cadrul profeţiei proorocului Zaharia unde se 
vorbeşte şi despre cele două mlădiţe de măslin ce stau de-a dreapta şi de-a 
stânga sfeşnicului Menorah prin care sunt simbolizate în concepţia Sfântului 
Chiril poporul ales şi cel dintre neamuri, a căror minte se îmbibă şi ea de 
lumina şi darurile Duhului Sfânt în cadrul Bisericii. 

„Iar prin cei doi fii ai ungerii a înţeles poporul din Israil şi poporul 
dintre neamuri. De acestea spune că stau lângă Domnul a tot pământul, 
tâlcuind în mod clar şi vădit sfeşnicul ca chip (tip) al lui Hristos. La 
dreapta şi la stânga acestui sfeşnic se află ramurile de măslin. Acestea stând 
ca în cerc în jurul Lui, sunt unse de untdelemnul, care este chipul (tipul) 
Sfântului Duh, cel ce îmbibă mintea celor ce cred, după cuvântul: «Cu 

                         
12 CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Despre Închinarea în Duh şi în Adevăr, p. 297. 
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untdelemn ai uns capul meu» (Ps. 22, 5)”.13 
Prin această îmbibare sau umplere a minţii oamenilor de darurile şi 

lumina Duhului Sfânt se realizează cofiinţialitatea întregii omeniri în Trupul 
lui Hristos, Biserica: 

„Dar chipul (tipul) ne arată şi altfel că acolo unde răzbate lumina 
dumnezeiască, cei vrednici capătă puterea să se împărtăşească de Hristos, ca 
de pâinea vie şi adevărată. Căci dumnezeiescul Pavel scrie că neamurile 
sunt contrupeşti şi împreună părtaşe de Hristos (Efes. 3, 6). Iar neamurile 
s-au făcut contrupeşti cu Hristos şi împreună părtaşe de El, umplându-se de 
lumină, se înţelege de cea spirituală, «când s-a luminat de ziuă şi luceafărul 
a răsărit în minte», cum a zis unul dintre ucenicii Mântuitorului (I Petru 1, 
19)”.14 

Această exegeză a Sf. Chiril se înscrie în continuitatea tradiţiei 
hermeneutice oferită de alţi Sfinţi Părinţi cugetători ai tainei Sfintei Treimi, 
oferindu-ne mărturii importante ce ne ajută să înţelegem mai bine taina 
Sfeşnicului Menorah din Cortul Sfânt tâlcuită aici de Sf. Chiril ca minte a 
lui Hristos, Dumnezeu Însuşi fiind înţeles ca minte de alţi Sfinţi Părinţi. 

Explorând spiritualitatea Omiliilor Sfântului Macarie, Părintele 
Iustin Popovici prezintă în termeni mistagogici misiunea minţii omului şi 
prin aceasta, implicit, şi modul cum trebuie şi poate să împlinească cu 
eficienţă dumnezeiască creştinul misiunea sa externă, ca şi trimis sau 
apostol al lui Hristos:  

„Prin îndumnezeire, mintea ajunge la cunoaşterea propriei sale fiinţe 
(ipostas). Originalul său veşnic, fără de păcat îl află în Mintea lui 
Dumnezeu-om. Ea ajunge la convingerea neclintită că misiunea sa dintru 
veşnicie este să fie tron al Dumnezeirii Treimice, şi să aibă această 
Dumnezeire ca împărat al tuturor lucrărilor sale. Aceasta este, astfel spus, 
partea pasivă a misiunii sale, iar cea activă constă în sporirea sa la înălţimile 
mai presus de spaţiu ale Dumnezeirii, şi în împărăţirea de pe acest tron. 
„Mintea este tronul Dumnezeirii; Dumnezeirea este tronul minţii” (Om. VI, 
5, col. 521 B), în aceasta constă sensul veşnic, valoarea veşnică a minţii. 
Hristos a venit ca de pe tronul minţii să-l detroneze pe Satana şi să facă din 
minte „tronul Său” şi să Se întroneze pe ea (Idem col. 521 C). Exemplu 
istoric cel mai marcant al acestui fapt sunt Apostolii. Hristos a trimis 
asupra lor Duhul Sfânt şi El S-a întronat „pe tronurile minţilor lor” (Idem, 6, 
col. 521 C)”.15 

                         
13 IBIDEM, p. 298. 
14 IBIDEM, p. 334. 
15 SF. IUSTIN POPOVICI, Calea cunoaşterii lui Dumnezeu, p. 183-184. 
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Trimiterea şi misiunea se realizează, aşadar, avându-l pe Hristos ca 
Minte ce împărăţeşte pe tronul minţii omeneşti, pentru că altfel cel trimis nu 
are cu sine nici Mesajul şi nici demnitatea sau investirea necesare misiunii 
sale de emisar.  

O mărturie similară a înţelegerii lui Dumnezeu ca minte regăsim şi la 
Sf. Grigorie de Nazianz. Vorbind despre marele Tatăl ca despre persoana 
necauzată a Sfintei Treimi – ,,Există un singur Dumnezeu, fără-nceput 
necauzat, nemărginit/ De vreo existenţă mai dinainte de El, sau de ceva care 
să fi existat după,/Cuprinzând în El veşnicia şi fiind nemărginit, marele 
Tatăl”16 – Sf. Grigorie de Nazianz Îl numeşte, apărând caracterul 
nepătimitor al dumnezeirii, Minte, ca şi Principiu şi Existenţă 
necondiţionată şi necauzată de nicio existenţă anterioară: ,,Tată al bunului 
Fiu, marele Unul Născutul, fără să fi pătimit ceva El/ Din cele ale cărnii, 
prin naşterea Fiului, căci el este minte (subl. n.)”.17 

În poemul închinat Tatălui, Fiul este numit de Sf. Grigorie, de 
asemenea, minte sau cum ar afirma Sfântul Maxim câteva veacuri mai târziu 
– Raţiune divină. Astfel Mintea divină, Tatăl, este cea care cauzează 
existenţa sau naşterea minţii dumnezeieşti a Fiului, şi purcede mintea divină 
a Sfântului Duh. Pe de altă parte exprimând comuniunea între Tatăl şi Fiul, 
Cuvântul lui Dumnezeu, prin analogia minte-cuvânt, Sfântul Maxim 
Mărturisitorul ne oferă temeiul patristic al transmiterii acestei comuniuni 
ontologice pe planul noetic uman: ,,Aşa cum cuvântul nostru izvorând din 
interioritatea fiinţei noastre este motivul mişcărilor ascunse ale minţii, tot 
aşa Cuvântul lui Dumnezeu manifestându-se în lume ... descoperă pe Tatăl 
care L-a cunoscut ca Cel ce este Cuvântul lui Dumnezeu după fire, întrucât i 
se zice ,,Înger al marelui sfat”.18 

Astfel, mintea omenească reprezintă o prelungire pe plan uman a 
Minţii sau Minţilor dumnezeieşti ale Sfintei Treimi, Ipostasul treimic ce 
realizează medierea sau împărtăşirea minţii omeneşti de Mintea 
dumnezeiască fiind Duhul Sfânt care Îl revelează sau descoperă pe Fiul prin 
iluminare sau ungere, în această perspectivă exegeza Sfântului Chiril privind 
caracterul ontologic, deofiinţial al „mărturisirii prin fapte” a Mântuitorului 
fiind deplin lămuritoare. 

Mesianitatea Mântuitorului Hristos, ungerea Sa cu Duhul Sfânt, se 
revelează ca darul şi însuşirea ontologică prin excelenţă întemeietoare a 
trimiterii şi misiunii Sale, acest dar având eficienţă nu doar ca mărturie 

                         
16 Sf. Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, op.cit., p.132. 
17 IBIDEM, p.132. 
18 Cf. Pr. drd. STOICA TACHE, Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitorul, în 
„Studii Teologice”, nr. 5-8/1977, p. 524. 
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exterioară, ci în primul rând lăuntrică, lucrând în „casa sufletului” – structura 
ontologică umană constituită după modelul Cortului Sfânt –, precum era 
închipuită lucrarea lui în cort sau în templu de către Sfeşnicul Menorah. 
Mărturiile scripturistice privind mesianitatea Mântuitorului converg, aşa 
cum rezumă părintele Ioan Caraza, spre reliefarea legăturii dintre 
sălăşluirea Duhului Sfânt în trupul omenesc al lui Hristos înţeles ca 
templu şi prin aceasta unirea popoarelor în noua plămadă a umanităţii 
renăscute: „Ungerea cu Duhul Sfânt înseamnă şi trimiterea la propovăduire, 
aşa cum arată Iisus Însuşi la începutul lucrării Sale misionare: „Duhul 
Domnului peste Mine, care M-a uns să binevestesc”  (Luca 4, 18 ; Isaia 42, 
7), ca împlinire a  făgăduinţei profeţite. „Iată sluga Mea, pe care o sprijin, 
Alesul Meu, întru care are bunăvoinţă sufletul Meu. Pune-voi peste El 
Duhul Meu şi El va propovădui popoarelor Legea Mea» (Isaia 42, 1) El este 
„omul”, Adam cel de-al doilea, zidit ca sa fie omul Cuvântului lui 
Dumnezeu, şi prin aceasta locaş al Duhului Sfânt. Pe El „Tatăl L-a sfinţit şi 
L-a trimis în lume (Ioan 10, 36)”.19  

Alături de această argumentare prin deofiinţialitatea 
Mântuitorului cu Dumnezeu Tatăl a eficienţei prin fapte dumnezeieşti a 
misiunii, Sfântul Chiril argumentează, scripturistic veterotestamentar, 
acest lucru şi prin poziţia Sfântului Ioan Botezătorul de făclie 
înaintemergătoare şi mărturisitoare a Mântuitorului în lume – („Am 
pregătit o făclie Hristosului Meu” (Ps. 131, 17); „Gătiţi calea Domnului, 
drepte faceţi cărările Dumnezeului nostru” (Is. 40, 3) şi pericopa despre 
arderea continuă a Sfeşnicului Menorah în Cortul Mărturiei (Lev. 24, 2-3, 
9) – dar totodată extrapolează semnificaţia acestei poziţii mărturisitoare 
asupra sufletului oricărui creştin botezat şi, de fapt am putea spune, 
asupra întregii creaţii şi a lumii ce reflectă, ca şi ansamblu de raţiuni 
plasticizate, Lumina necreată a Logosului divin:  

„Căci nu e în făclie o lumină proprie, ci îi este venită şi dobândită 
din afară. Aşa vei vedea şi în Sfinţi luminarea venită de la Hristos în Duh. De 
aceea, cugetând şi lucrând, mărturisesc foarte recunoscători prin glasul lor: 
«Din plinătatea Lui noi toţi am luat» (In. 1, 16). Căci Unul-Născut este 
lumina prin fire, ca Cel ce străluceşte din Lumină, adică din fiinţa 
Tatălui. Iar creatura participă la ea. Şi tot cel ce îşi are dobândită puterea 
de-a raţiona şi cugeta este ca un vas ce se poate umple de lumina 

                         
19 Diacon dr. IOAN CARAZA, Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului. 
Botezul cu Duhul Sfânt, Ed. Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2000, p. 101-102, 174. 
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dumnezeiască, vas foarte bine alcătuit de Dumnezeu, Care toate le face cu 
măiestrie. Deci fericitul Botezător este făclie în sensul redat mai înainte”.20   

Vedem din acest citat că „puterea de a cugeta şi a raţiona” specifice 
minţii în general e înţeleasă ca un dar prin care făptura participă la Lumina 
sau mintea dumnezeiască, iar compararea Sfântului Ioan Botezătorul cu 
Sfeşnicul sau făclia Menorah din Sfânta Cortului Mărturiei îl plasează în 
poziţia de prim prototip imitator şi împlinitor al puterii iluminatoare în lume 
a Minţii lui Hristos, el purtând şi manifestând în lume lumina Duhului şi nu 
doar lumina minţii sale omeneşti, ci lumina dumnezeiască cu care era în 
comuniune harică. 

Rezultă de aici că ecuaţia făclia – Sfeşnicul Menorah – Sfântul 
Ioan, revelează de fapt întemeierea minţii profetice sau duhovniceşti sau 
după Hristos în Lumina Unică ce izvorăşte din fiinţa Tatălui şi susţine 
creaţia, mărturisirea creaţiei înduhovnicite despre Dumnezeu fiind de 
fapt o însuşire a acestei Lumini şi o sinergie plină de bunăvoinţă între 
făpturi şi Dumnezeu, realizată şi ilustrată la modul relativ dar excelent în 
persoana Sfântului Ioan Botezătorul, şi la modul desăvârşit şi absolut în 
chiar Persoana Mântuitorului Însuşi.  

Cu referire la caracterul relativ dar excelent al mărturisirii 
Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Chiril invocă o serie de citate 
scripturistice în Comentariul său la Evanghelia după Ioan, dar dezvoltă 
pe larg în acelaşi Comentariu dar şi în Scrierile sale Despre închinarea în 
Duh şi în Adevăr şi Glafirele, aceeaşi comparaţie a Sfântului Ioan cu 
Sfeşnicul Menorah. Pornind de la afirmaţia Mântuitorului despre Sfântul 
Ioan Botezătorul „Acela era făclia care arde şi luminează. Iar voi aţi voit 
să vă veseliţi o clipă în lumina lui” (In 5, 35), Sfântul Chiril dezvoltă o 
serie de consideraţii cu privire la caracterul mărturiei Sfântului Ioan despre 
Mântuitorul Hristos, anume ca neînţeleasă şi neprimită oarecum din reavoinţă 
de către evreii caracterizaţi de el ca „bolnavi de deprinderea neştiinţei şi de o 
nepricepere fără asemănare” în a înţelege „prefigurările în chipuri ale Legii” 
sau „umbra(ele) în ghiciturile Legii” ce „luminează – chiar şi ele – spre 
pocăinţă şi spre cunoaşterea lui Hristos”, mintea omului. Practic mintea 
evreilor era incapabilă de o mutaţie analogică şi anagogică, de o înţelegere 
a actelor cultice şi a obiectelor liturgice ale Legii ca prefigurări şi arhetipuri 
în acelaşi timp ale unor realităţi în curs de revelare mai profundă pe 
întreitele planuri istoric, antropologic şi eshatologic pe care exegeza 
anagogică şi mistagogică creştină le va dezvolta. Iar această observaţie este 
foarte importantă în perspectiva interpretării duhovniceşti a Sfeşnicului 

                         
20 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, 
p. 200-201. 
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Menorah pe care o va face tradiţia şi literatura filocalică bizantină, pentru 
că ea revelează încă o dată închiderea în literă şi în umbră a iudaismului 
târziu şi refuzul de fapt al Duhului şi a darurilor lui pe care Sfeşnicul 
Menorah le preînchipuia şi le şi împărtăşea, în cadrul restrâns al Cortului 
Legii şi al poporului iudeu ales, doar acelor reprezentanţi (patriarhii, 
judecătorii, profeţii autentici) care trăiau în Duh înainte de trimiterea 
Duhului Sfânt în lume. 

Pe de altă parte, prin expresia „ci numai o clipă”, nu se exprimă doar 
o extensie în timp a puterii acestei făclii şi reaua voinţă de a primi şi a se lăsa 
luminaţi evreii de lumina făcliei Sfântului Ioan Botezătorul, ci mai ales se 
exprimă caracterul ei limitat şi restrâns ca şi magnitudine şi intensitate faţă 
de Lumina care izvorăşte din Hristos iluminând şi împărtăşind cu puterile şi 
darurile Duhului Sfânt întreg neamul omenesc. Acest fapt e ilustrat de 
Sfântul Chiril prin referinţele sale concrete la Sfeşnicul Menorah în operele 
menţionate, ale cărui semnificaţii vetero şi nou testamentare le revelează şi 
corelează între ele într-o hermeneutică cu foarte importante valenţe 
pnevmatologice, psihologice şi haritologice, reliefată şi de părintele prof. dr. 
Ioan Caraza: „Prin «Lumina» lui Hristos şi prin «făclia» Sfântului Ioan 
Botezătorul s-au manifestat cele două Legi ale lui Dumnezeu, fiecare în 
felul ei, dar ambele căutând acelaşi lucru – să aducă la credinţă «neamul» 
celor necredincioşi: Cei din Ierusalim nu au ascultat nici de Sfântul Ioan 
care le-a cântat de jale, iar ei «nu au plâns», nici de Mântuitorul Care «le-a  
cântat din fluier, iar ei nu au jucat» (Matei 11, 17). Prin aceste cuvinte 
Mântuitorul exprimă de fapt lipsa totală a credinţei şi deturnarea interesului 
lor pentru Dumnezeu în «griji ale lumii» cum avea să spună în parabola cu 
«cei chemaţi la Cină», chemaţi tocmai prin Sfântul Ioan Botezătorul”.21 

Tâlcuind textul din Lev. 24, 2-3, 9, cu privire la porunca primită de 
fiii lui Israel de a „arde spre luminare, pururea de seara până dimineaţa 
înaintea Domnului, untdelemn de măsline, curat şi limpede în făclia 
(Sfeşnicul Menorah) din Cortul Mărturiei, în afara catapetesmei, ca 
testament”, Sfântul Chiril dezvăluie semnificaţia duhovnicească 
mărturisitoare a făcliei Menorah a cărei acţiune se răsfrânge asupra vieţii 
lăuntrice a sufletului pregătindu-l şi înarmându-l pe acesta cu darurile 
Duhului pentru propria misiune lăuntrică dar şi pentru cea internă în 
Biserică: „Untdelemnul strecurat şi curat arată firea preacurată şi netulburată 
a Sfântului Duh, Care, pătrunzând în noi ca untdelemn, ne hrăneşte în mod 
neînţeles şi susţine şi face să crească luminarea în suflet, ca într-o candelă 
ce arde. Aşa credem că hrăneşte şi pe dumnezeiescul Botezător, ca pe o 

                         
21 Diacon dr. IOAN CARAZA, Sfântul Ioan Botezătorul – Înainte-Mergătorul Domnului. 
Botezul cu Duhul Sfânt, Ed. Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2000, p. 73.  
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lumină a mărturiei despre Mântuitorul, neprimind din altă parte puterea de 
a lumina decât din untdelemnul spiritual, care poate aprinde şi susţine în noi 
lumina dumnezeiască. Aceasta o spune şi Mântuitorul, zicând ca printr-o 
ghicitură: «Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum 
aprins (Lc. 12, 49)»”.22 

Această iluminare şi aprindere a sufletului prin puterea Duhului 
Sfânt, deşi aparţine Cortului Mărturiei din Legea veche, trebuie să aibă 
eficienţă, în concepţia Sfântului Chiril, nu doar asupra poporului evreu, 
ci ca antetip al Noului Legământ încheiat de Dumnezeu cu neamul 
omenesc în Hristos, trebuie să se extindă asupra întregii Biserici până la 
sfârşitul veacurilor, Sfântul Ioan Botezătorul devenind prin vieţuirea sa 
minunată şi dumnezeiască, arhetip al acestei iluminări pentru omenirea 
unită Lui Hristos în Noul Legământ, precum Sfeşnicul Menorah era 
antetip al iluminării viitoare în Vechiul Testament.  

„Deci fericitul Botezător e făclia ce arde şi luminează neîntrerupt, ca 
un chip în Cortul Mărturiei. Şi arderea ei în Cortul Mărturiei înseamnă că 
luminarea lui (a Botezătorului) este primită şi în Biserici şi nu va fi în afara 
sfintei şi dumnezeieştii curţi a Mântuitorului. Iar faptul că făclia se arată în 
afara catapetesmei vădeşte că aduce o luminare mai simplă şi 
introducătoare. De aceea zice: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia 
cerurilor» (Mt. 3, 2). Dar nu arată nimic din cele ascunse înlăuntrul 
catapetesmei, adică al tainelor Mântuitorului nostru. Căci nu boteza spre 
împărtăşirea de Sfântul Duh, precum nici luminarea de la el nu 
introducea în cele dinlăuntrul catapetesmei. Căci era în afara cortului, 
câtă vreme cortul «mai stătea în picioare», cum zice Pavel”.23 

Sfântul Chiril subliniază că „învăţătorii şi liturghisitorii la sfintele 
altare, adică cei ce slujesc în biserici în timpul lor, primesc poruncă să 
păstreze făclia spirituală, adică pe Ioan, într-o luminare neîncetată… pe 
toată lungimea nopţii, care înseamnă măsura veacului de faţă. Căci prin 
lumină înţelegem veacul viitor, iar făclia e ţinută aprinsă, ca să fie celor ce 
cred în Hristos o torţă conducătoare spre El”.24 
 
Concluzii 
Practic ne aflăm în faţa unei exegeze scripturistice care prezintă voalat, prin 
corelarea antetipului Sfeşnicului-Menorah aflat în Cortul Mărturiei cu 
Persoanele lui Hristos şi a Sfântului Ioan Botezătorul, o doctrină 
pnevmatologică şi spirituală ce reliefează importanţa „minţii profetice” – 

                         
22 Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, p. 289. 
23 IBIDEM, p. 289-290. 
24 IBIDEM, p. 290. 
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simbolizate de Sfeşnicul Menorah preînchipuind pe Sfântul Ioan Botezătorul 
şi a „minţii lui Hristos” (simbolizate de acelaşi Menorah preînchipuind pe 
Mântuitorul Hristos) – pentru succesul mărturisirii lui Hristos. Iar această 
exegeză e foarte importantă în contextul mistagogic pe care-l presupune şi 
pe care ni-l descoperă tradiţia filocalică bizantină pentru că ne descoperă, în 
această perspectivă spiritualitatea sau modul de realizare a staturii spirituale 
a bărbatului desăvârşit ipostaziată în persoana divino-umană a Mântuitorului 
Hristos, precum şi în cea a „celui mai desăvârşit bărbat născut vreodată din 
femeie” – Sfântul Ioan Botezătorul, prin simbolistica spirituală 
pnevmatologică şi eshatologică pe care o presupune Sfeşnicul-Menorah în 
tradiţia exegetică biblică patristică dar şi, prin corelare, şi cea filocalică şi 
modernă. 

Antetipul Sfeşnicului Menorah revelat şi ipostaziat prin cele două 
Prototipuri ale umanităţii renăscute în şi prin Hristos serveşte la explicarea 
fenomenologiei spirituale a minţii văzătoare (profetice) sau a însuşi 
prototipului sau modelului original al minţii umane restaurate şi mântuite în 
şi prin Hristos, prin darurile Duhului Sfânt.  

Din perspectiva semnificaţiilor pe care această exegeză le 
descoperă pentru ştiinţele misiologice, putem deduce că misiunea internă 
dar şi cea externă are ca principală cauză eficientă această sălăşluire a lui 
Hristos şi a Duhului Sfânt în sufletul omului prin care e realizată 
cofiinţialitatea divino-umană, iar cheia mistagogică de înţelegere a cortului 
sfânt şi a Sfeşnicului Menorah ca şi chip al minţii dumnezeieşti descoperă 
modelul constituirii acestei minţi dumnezeieşti ca şi structură divino-umană 
simbolizată de Hristos şi darurile Sale date în Duhul Sfânt. Actualizarea 
acestui simbol al Sfeşnicului Menorah prin Mântuitorul Hristos şi prin Sf. 
Ioan Botezătorul descoperă o perspectivă spirituală-ontologică asupra 
constituirii relaţiilor şi manifestării dinamice a acestei „minţi a lui Hristos” 
în Biserică şi în lume de-a lungul istoriei. Pe de altă parte înţelegerea 
ritualului Cortului Sfânt din perspectiva acestei exegeze duhovniceşti a Sf. 
Chiril al Alexandriei, ne descoperă o perspectivă mistagogică de înţelegere 
şi manifestare a „minţii lui Hristos” în lume, cu importante semnificaţii 
pentru misiologie.     

Astfel, pe de o parte se reliefează întemeierea misiunii (trimiterii) 
Fiului în deofiinţimea Sa cu Tatăl, iar pe de alta întemeierea misiunii 
(trimiterii) Sfinţilor (Ioan Botezătorul, Sf. Apostoli – sfinţii în general) în 
sălăşluirea prin Duhul Sfânt a lui Hristos ca Minte a Tatălui în mintea 
omului ce-L primeşte şi-L odihneşte cu adevărat. 

Relaţia Sfeşnicului Menorah cu Chivotul din Sfânta Sfintelor e 
relaţia de întâmpinare a slavei divine de către slava dăruită prin Duhul de 
către Hristos minţii omeneşti şi manifestată prin darurile Duhului 
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simbolizate de cele şapte ramuri ale Sfeşnicului Menorah. În această 
perspectivă, intrarea arhiereului cu sângele de ţap în Sfânta Sfintelor în 
cadrul cultului din cort/templu, sau mai exact ferirea perdelei-catapetesme 
dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor atunci când arhiereul aducea o dată pe an 
jertfa de ispăşire, simboliza mistagogic unirea minţii sau raţiunii omeneşti 
(Sfeşnicul Menorah) cu cea divină (Chivotul Mărturiei din Sfânta Sfintelor), 
preînchipuind ceea ce în isihasm va fi coborârea sau adâncirea minţii în 
inimă, fapt ce ducea la potenţarea puterilor minţii omeneşti cu cele divine cu 
consecinţe cosmice restauratoare şi mântuitoare. „Mintea” nu exprimă aici 
doar o sumă de învăţături pe care „cel trimis” trebuie să le transmită altora, ci 
o împletire de lucrare omenească şi daruri dumnezeieşti simbolizată de 
Sfeşnicul Menorah şi manifestată în lume ca lumină spirituală precum se 
manifesta în Cortul Mărturiei Lumina lui Hristos din Sfeşnicul lui 
Dumnezeu. 

Trimiterea, ca act esenţial al misiunii nu se face cu adevărat decât 
după împărtăşirea din Dumnezeire – şi Proorocul Isaia în faţa tronului 
Merkhaba aude întrebarea – Şi am auzit glasul Domnului care zicea: „Pe 
cine îl voi trimite şi cine va merge pentru Noi?” Şi am răspuns: „Iată-mă, 
trimite-mă pe mine!” (Is. 6, 8), atingându-i-se buzele cu cărbunele focului 
dumnezeirii şi fiind investit sau trimis pentru a mărturisi. Fără o asemenea 
împărtăşire, cel trimis nu se duce cu veşmântul de lumină al Dumnezeirii ca 
emisar divin sau Apostol, ci cu veşmântul hainelor de piele ale căderii.  

În Vechiul Testament nu exista o trimitere continuă ci doar o 
restaurare prin jertfa de ispăşire ce se aducea o dată pe an. Moise, căruia i se 
descoperea slava divină – Hristos – pe capacul chivotului legământului din 
Sfânta Sfintelor, ferindu-se perdeaua dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor, era un 
trimis al lui Dumnezeu pentru a izbăvi, călăuzi, organiza şi mântui poporul, 
fiind înveşmântat cu veşmântul slavei dumnezeieşti astfel încât fiii lui Israel 
nu puteau privi faţa sa imprimată de slava divină ce se descoperea pe 
capacul chivotului Legământului între Heruvimii mărturiei (cf. Ieş. 34, 30 şi 
35; 2 Cor. 3, 7, 13). Pe de altă parte, ruperea catapetesmei la Învierea 
Domnului Hristos a împărtăşit slava dumnezeiască noii Biserici – trupului 
lui Hristos ce a murit cu trupul omenesc pentru a învia în trupul omenirii 
recapitulate prin el. 

Isihasmul a fost şi este modalitatea de a investi cu veşmântul de 
lumină al Slavei dumnezeirii trupurile sfinţilor ce au unit lumina minţii lor 
(Sfeşnicul Menorah) umplută de darurile Duhului Sfânt prin efortul ascetic 
şi mistic-contemplativ, cu lumina Minţii sau mai exact a Inimii simbolizate 
de Chivotul Mărturiei din Sfânta Sfintelor. Coincidenţa marilor momente 
misionare ale Bisericii cu epocile de înflorire a spiritualităţii isihaste e o 
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mărturie a eficienţei pe care o dă „mintea lui Hristos” în desfăşurarea 
misiunii creştine. 

Prin această scurtă exegeză am încercat să arăt eficienţa deosebită 
a dobândirii „minţii lui Hristos” de către misionar şi pentru misiune în 
general, ea fiind echivalentă sălăşluirii Duhului Sfânt care dă eficienţă 
dumnezeiască binevestirii sau propovăduirii, convertind, realcătuind şi 
unind oameni şi popoare într-o nouă plămadă şi alcătuire pe care doar 
Dumnezeu, cu darul Său cincizecimic o poate face, reparând şi 
îndreptând dezbinarea babilonică introdusă în creaţie prin căderea 
omenirii în ascultarea de diavol. 
 
Abstract: The Menorah Candlestick – Antitype of the Mind of Christ 
An Cyrillian Exegesis with Mystagogically and Missiological Meanings 
The study emphasizes, based on several of St. Cyril of Alexandria 
exegetical texts, the founding of the Christian mission in the Son's 
consubstantiality with the Father and the Holy Spirit, the central role being 
taken by the „mind of Christ (1 Cor. 2, 16)” which is transmitted on 
humankind’level through partaking the divine grace. The comparison 
between the mind of Christ and the Menorah lamp, found at St. Cyril, 
describes the context of cultic, mystagogical or ascetic hesychast partaking, 
namely, that of a reunion and investment for mission of the Christian with 
(the mind of) Christ discovered n the Old Law in the Tabernacle, or in the 
Liturgy in the current day Church. 
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Persönlichkeiten der kirchenmusik im Banat.  
Trifon Lugojan und Dimitrie Cusma.  
Bibliographisch-biographische daten 

 
 

Pfarrer. Doz. Dr. MIHAI BRIE1 
 

Cuvinte cheie: Biserica Ortodoxă, tradiţie, Trifon Lugojan, Dimitrie Cusma 
Keywords: Orthodox Church, tradition, Trifon Lugojan, Dimitrie Cusma  

 
In der regionalen Kulturlandschaft der rumänischen Kirchenmusik 
bysantinischer Herkunft hebt sich der Banat hervor. Unter den 
Referenzpersönlichkeiten im Westen Rumäniens sind im Bereich der 
orthodoxen Kirchenmusik dank ihrer Tätigkeit und ihrem Werk Trifon 
Lugojan und Dimitrie Cusma zu erwähnen. 
 
I. Einer der ehrwürdigen Diener der rumänischen und Arader Kultur war der 
Komponist und Lehrer Trifon Lugojan. Er wurde am 27. Mai 1874 in 
Nădlac, 40 km von Arad entfernt geboren. Seine Eltern waren auch Lehrer. 
Er hatte drei Brüder: Virgil, Ion und Alexandru, diese letzten zwei waren 
Grundschullehrer.  In der Arader Zeitschrift „Kirche und Schule” steht in 
einem Artikel: „Schon von klein auf wurde er von dieser himmlischen Gabe 
erfasst und er war bemüht, sie weiterhin, den Talern aus dem Evangelium 
gleich zu bereichern”.2 

Er wuchs im Sängerchor der Kirche auf, die er mit seinem 
Großvater, dem Sänger der orthodoxen Kirche in Nădlac, sehr oft besucht 
hatte.  

Die Grundschule besucht er in seinem Heimatort. Nach der 
Beendigung der Grundschule geht er aufs Gymnasium in Arad und dann in 
Kronstadt.  Dort wurde der junge Trifon von der Kultur und künstlerischen 
Atmosphäre der uralten Stadt am Fuße des Tâmpa erfasst. „Vor allem 
Kronstadt mit ihren künstlerischen Traditionen und vor allem die 
außerordentliche Persönlichkeit des jungen Musiklehrers, Gheorghe Dima, 
legen die Grundsteine für den, seinem Vorbild und Einführer in die 
Geheimnisse der Kunst ähnelnden zukünftigen Meister ab”.3 

Bevor Arad zu verlassen, hat Trifon Lugojan die wahre 
Vervollkommnung im Sängerchor der heimatlichen Kirche erfahren, wo der 

                         
1 Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”. 
2 Biserica şi şcoala, nr. 2-3/1948, p. 16-17. 
3 IBIDEM. 
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Geist der Messen das künstlerische Gefühl, so wie die Leidenschaft für die 
Kirchemusik in ihm entfachte.  

1894 wird er an die Theologische Akademie in Arad aufgenommen, 
wo er sich durch seinen Talent in Kirchenmusik und im Ritual auszeichnet. 
Zwischen 1894-1897 war der Chor der Arader Jugend vom Theologen 
Trifon Lugojan geleitet. Im Jahre 1897 absolviert der junge Trifon vom 
Theologischen Institut. Ende des Schuljahres 1896-1897 ging der Lehrer 
Valeriu Magdu vom Lehrstuhl für Kirchenmusik und Ritual in die Rente. 
Nach dem Abschluss seines Theologiestudiums beauftragt die 
Kardinalversammlung Lugojan Anfang des Schuljahres 1897-1898, am 
Lehrstuhl für Kirchenmusik und Ritual im Theologisch-Pädagogischen 
Institut in Arad zu unterrichten und im Sommer des Jahres 1900 erhält er ein 
Stipendium nach Leipzig (Deutschland), um sich in der Musikkunst 
fortzubilden. So besucht er die Vorlesungen des Leipziger Konservatoriums 
und studiert unter der Leitung von Emil Paul Theorie, Solfeggio, Harmonie 
und Komponieren, unter der Leitung von Heinrich Klesse Gesang und 
Klavier und mit Robert Rolland4 Geige. Bis zu seiner Rückkehr wurde er 
am Lerhstuhl durch den pensionierten Lehrer Ioan Simu ersetzt.5  

Nach Abschluss des Königlichen Konservatiums in Leipzig kehrt er 
nach Arad zurück, wo er zwischen 1902-1904 nur Vokal – und 
Instrumentalmusik in beiden Institutionen6 unterrichtet. Der Kirchengesang 
und das Ritual bleiben sowohl an der Theologie als auch in Preparandie im 
Auftrag des Pfarrers Ioan Nicorescu. Ab 1904-1905 wird dieser Letztere 
zum Parochus in Curtici ernannt und seine Stunden werden Trifon Lugojan 
als Ersatzlehrkraft übergeben.  

1909 wird er ordentlicher, bestätigter Lehrer.7 Zwischen 1917-1918 
macht er den Wehrdienst. Ende des Jahres 1917 erkrankt er, so dass man ihn 
bis zum 30. Juni 1918 in Urlaub entlässt. In der Periode zwischen 1917-
1918 wurde sein Lehramt von Cosma Aurel übernommen. Zwischen 1912-
1920 unterrichtet er als Lehrer mit Lehramt Musik und Chor, dann in der 
Zeit, als Atanasie Lipovan (eine andere Persönlichkeit der Arader 
Kirchenmusik) Schulinspektor war, Kirchengesang und Ritual.8 

Anlässlich des 100. Jubiläums der Gründung des Arader Orthodoxen 
Pädagogischen Instituts findet eine festliche Veranstaltungen statt. Die 
Festlichkeiten setzten in der Präsenz des Bischofs Ioan Papp mit der 
                         
4 VIOREL COSMA, Muzicieni români, Lexicon, Bucureşti, 1970, p. 281. 
5 Prof. dr. TEODOR BOTIS, Istoria şcoalei normale (Preparandiei) şi a Insitutului 
Teologic Ortodox Român din Arad, Ed. Consistoriului, Arad, 1922, p. 397. 
6 IBIDEM, p. 121. 
7 Anuarul Institutului Pedagogic Teologic Ortodox Român din Arad, Arad, 1910. 
8 IBIDEM, 1918. 
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Heiligen Messe an. Nach der Heiligen Liturgie wurden Reden gehalten. Von 
diesen Veranstaltungen fehlte natürlich nicht einmal der Lehrer Trifon 
Lugojan, der am Abend desselben Tages an einem Konzert der Jugend des 
Seminariums dirigierte. Zu Ostern 1941 hat der Lehrer Trifon Lugojan an 
der heiligen Messe den Chor der Kirchensänger in der Arader Bischöflichen 
Kathedrale geführt, an der Zeremonie nahm auch der Bischof Andrei 
Magieru teil.  

Lugojan war Dirigent des rumänischen Musik- und Gesangvereins in 
Arad (1903-1904) und Direktor der Schule für Kirchensänger in Arad 
(1936-1940).9 

Am 11. Januar 1948 lebt er im Alter von 74 ab und ist in Arad in der 
Anwesenheit der Familie und des Bischofs Andrei Magieru beigesetzt. An 
der Beerdigungsmesse singen der Kathedralenchor unter der Leitung von 
Atanasie Lipovan und der Theologenchor unter der Leitung des Lehrers P. 
Bancea. 

Das Werk des Komponisten zeigt große Mannigfaltigkeit auf, so 
umfasst es alle der orthodoxen Liturgie nötigen Gesänge. Er hat die Gesänge 
der acht Stimmen auf Noten gesetzt, unterschiedliche Kirchengesänge, so 
wie Weihnachstlieder verfasst, harmonisiert oder überarbeitet. Im 
Folgenden präsentieren wir kurz sein Werk: 

Liturgie für gemischten Chor, (Sol Major), Arad, 1901- Musikstücke 
aus dieser Liturgie spielt auch der Chor der Orthodoxen Parochie in Nădlac 
unter der Leitung der Grundschullehrerin Delia Borlea.  

Chor (die acht herubischen Stimmen, Kirchenmelodien, meisterhaft 
interpretierter Gesang), Diozösendruckerei Arad, 1905 – dieses Buch von 
Kirchengesängen wurde von Trifon Lugojan auf Noten gesetzt mit dem 
Zweck, dass sich seine Schüler den homophonen Gesang leichter aneignen. 
Deshalb hat er mehreren Sängern zugehört, von jedem von ihnen das Beste 
aufgezeichnet, alle Stimmen und den Großteil der Kirchengesänge auf 
Noten gesetzt. Im Vorwort zum Buch schreibt er: „Die Schwierigkeit 
besteht für unseren Kirchen-gesang in der Tatsache, dass man zu fremden 
Melodien einen rumänischen Text hinzugegeben hat, und wenn für eine 
musikalische Figur nicht genügend Silben standen, war der Sänger dazu 
gezwungen, in einem Wort so viele Silben zu wiederholen, wie viele er 
nötig hatte, ohne dem Sinn folgen zu können”.10 

Kirchengesang für Sondermessen aus dem Euchologium, 
Diozösendruckerei  Arad, 1907 

                         
9 VIOREL COSMA, Op.cit., p. 281. 
10 TRIFON LUGOJAN, Cântări bisericeşti, Tipografia Diecezană, Arad, 1905.  
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Gebet- und Kirchengesangbuch für Schüler, III. Aufl. 
Diozösendruckerei  Arad, 1925- es umfasst Gebete, liturgische Vorschriften, 
die acht Stimmen, Gesänge zu Festtagen während des Jahres und Gesänge 
zu Sondermessen. 

Die acht Stimmen an der Vesper, Diozösendruckerei  Arad, 1927.  
Die acht Stimmen nach Bischof Ioan Papp, Diozösendruckerei  

Arad, in zwei Auflagen in 1912 und 1939. Diese Stimmen sind eine neue 
Variante der Kirchengesänge in Siebenbürgen.  

Kirchengesänge zu den Festen der Gottesmutter. Kurze Lobgesänge 
und Lobgesänge auf die Heiligen, üblich bei der Beerdigung der Laien, 
Diozösendruckerei  Arad 1928.11 

Die Liturgie für den Heiligen Johannes Goldmund für Männerchor 
(Sol Major), Diozösendruckerei  Arad 1931,  ausgegeben mit der 
kanonischen Bewilligung des Bischofs Dr. Grigorie Comşa. Sie umfasst: 
das Ritual der Vesper, der Frühmesse, der Liturgie, Te-Deum, Wasserweihe, 
das Ritual der Vermählung, der Beerdigung, der Seelenandacht, die acht 
Stimmen am Sonntag, Gesänge an unterschiedlichen Festtagen und Gebete. 

Liturgische Antworten mit dem entsprechenden Gesang in 
demselben Ton (einstimmig), so wie das im Arader Bistum gesungen wird, 
Diozösendruckerei  Arad 1939. 

Lobgesang zu Ehren unseres Herrn Jesu Christi und Bittgebet an die 
Jungfrau Maria, Mutter Gottes, Diozösendruckerei  Arad 1940. 

24 Weihnachtslieder, von Trifon Lugojan für zwei und drei Stimmen 
zusammen-gestellt, Diozösendruckerei  Arad 1940. Über diese Sammlung 
von Weihnachtsliedern sagt Bischof Andrei Magieru folgendes: „Sie ist eine 
klare Quelle für die Weihnachtsfreude”.12 Die Sammlung hat folgende 
Struktur: kurzer Lobgesang und Lobgesang zu Weihnachten, 
Weihnachtslieder einiger bekannten rumänischen Komponisten, wie: 
Alexandru Podoleanu- Guten Morgen zum 24. Dezember, D. G. Kiriac- 
Man erzählt schon seit langem, Uns ist heute Sonnenaufgang, Gh. Dima – 
Oh, die wunderliche Nachricht, Emil Monţia – Oben, am Tore des 
Paradieses, Kleines Weihnachtslied, so wie Weihnachtslieder von Lugojan – 
Weiße Blumen, Der Stern geht auf und Dort im Tal von Galileea (beide in 
sol Major), usw.   

Seelenandacht, so wie sie in Siebenbürgen  gehalten wird, 
Diozösendruckerei  Arad 1942. 

70 religiöse Gesänge, so wie sie im Arader Bistum gesungen 
werden, Diozösen-druckerei  Arad 1942. 

                         
11 VIOREL COSMA, Op.cit., p. 281. 
12 TRIFON LUGOJAN, 24 Colinde, Tipografia Diecezană, Arad, 1940, p. 3. 



149 
 

Weihnachtslieder auf drei gleiche Stimmen harmonisiert, 
Diozösendruckerei  Arad 1943. 

Trifon Lugojan war die fruchtbarste musikalische Persönlichkeit der 
Arader Orthodoxie in der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts.13 Durch sein 
Werk bleibt Trifon Lugojan der grundsätzliche Vertreter der Kirchenmusik 
in Banat.  
 
II. Dimitrie Cusma ware ein be- und anerkannter Musiklehrer, Dirigent, 
Folklorist und Veranstalter von kulturellen Programmen in Banat über 50 
Jahre lang. Er wurde am 26. März 1909 in Karanschebesch geboren und 
entstammt einer bescheidenen Familie.  

Die Konfessionelle Grundschule, das Gymnasium und das 
Pädagogische Institut besucht er in seiner Heimatstadt Karanschebesch. 
Seine Studien setzte er im Klausenburger Konservatorium für Musik und 
Bühnenkunst, an der Fachrichtung: Musiklehrer fort.  

Zwischen 1930-1979 ist er als Musiklehrer in mehreren Institutionen 
tätig: Allgemein-schule in Karanschebesch (1933); Traian Doda 
Gymnasium (1933-1948); Grundschule in Glimboca (1948-1951); 
Mädchenschule in Lugoj (1951-1952); Grundschule in Făget (1951-1954); 
Gymnasium Nr. 1. in Reschitz (1954-1979) und ab 1979 ist er Lehrer im 
Pädagogischen Gymnasium in Karanschebesch.  

In seiner Jugend singt er im Chor des Rumänischen Vereins für 
Gesang und Musik in Karanschebesch und führt als Dirigent mehrere 
musikalische Gruppen in der Gegend, so wie:  

Chor der Bauer – in Neu-Karanschebesch – 1931-1949;  
Chor des Lehrervereins – 1936;  
Chor des Traian Doda Gymnasiums – 1937;  
Kathedralenchor – 1938;  
Chor der Lehrkräfte – 1944;  
Mädchenchor des Pädagogischen Gymnasiums in Karanschebesch – 

1979;  
Chor des Kulturhauses in Glimboca – 194-1950;  
Chor des Kulturhauses in Făget - 1952-1954; 
Chor der Gewerkschaft im Unterrichtswesen – 1954-1971;  

                         
13 Drd. NICU MOLDOVEANU, Cântarea corală, în B.O.R. în sec. al XX-lea, în „Studii 
Teologice”, nr. 3-4/1968, p. 292; Drd. VASILE STANCIU, compozitorul Trifon Lugojan, 
„Mitropolia Banatului”, nr. 5/1988, p. 89; Pr. prof. dr. NICU MOLDOVEANU, Istoria 
muzicii bisericeşti la români, Ed. Basilica, Bucureşti, 2010, p. 196, 198, 367. 
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Chor der Fabriken in Reschitz – 1954-1971.14  
 
1968 wird er Schulinspektor für den Kreis Caraş-Severin (1968-1969). 

Auf dieser Stelle zeugte er von Strenge und Professionalismus. Von dieser 
Periode an organisiert er zusammen mit dem Ingenieur Joseph Palick für die 
Musikliebhaber der Stadt Konferenzen zur Folklore und Musikgeschichte, 
die von Musikabenden und Konzerten begleitet wird. Als Musik-chroniker 
arbeitet er für mehrere Zeitschriften, so wie: Das literarische Banat in 
Temeswar; Das Diozösenblatt und das Neue Leben in Karanschebesch. 

Er fühlt sich vor allem von der Schönheit der Weihnachtslieder und 
der örtlichen Sternenlieder angezogen, die er entdeckt, gesammelt und im 
Bereich der Chormusik verwertet hat. Er komponiert, harmonisiert und 
bearbeitet laische Folksmusik und trägt so zur Bereicherung des Repertoires 
der religiösen Chormusik bei, indem er einigen alten Chormelodien aus dem 
Banat neue, harmonische Bekleidung verleiht. Diesen Melodien sind einige, 
mehr oder weniger originelle Musikstücke mit laischem Sujet hinzuzufügen. 

Sein religiöses Werk konturiert sich wie folgt: 
Mit Christi Leib (gemischter Chor); 
Lobgesang auf die Himmlischen (Männerchor); 
Gelegentliche Hymnen (gemischter Chor), 1931; 
Dienst zum Totenamt (gemischter Chor); 
Die acht Stimmen in liniarer Notation festgelegt, Karanschebesch, 

1934; 
Liturgische Hymnen zu den Melodien  der 1., 2. und 4. Stimme für 

gemischten- und Männerchor; 
Gelegentliche Hymnen (1947), dem Metropoliten Vasile Lăzărescu 

(1947) gewidmet; 
Sammlung von örtlichen Weinachtsliedern für 2, 3, und 4 Stimmen 

und 18 Weinachtslieder für Männerchor; 
Kirchengesänge (in Zusammenarbeit mit I. Teodorovici und G. Dobrian), 

Temeswar, 1980; 
Gesänge zur Heiligen Liturgie mit kirchlichen Melodien, für 

gemischten Chor notiert und harmonisiert, Temeswar, 1984.15 
 
Dimitrie Cusma ist eine sehr bekannte und geschätzte Persönlichkeit 

der Kultur. Er ist ein glänzender Schüler der vom ehemaligen Lehrer 

                         
14 Pr. IOAN TEODOROVICI, Pr. prof. IONEL POPESCU, Pr. DUMITRU JOMPAN, 
Creatori şi creaţii muzicale. Cântece şi coruri religioase pentru copii şi tineret, Ed. Banatica, 
Reşiţa, 1997, p. 95. 
15 VIOREL COSMA, Muzicieni din România, vol. 2, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1999, p. 132. 
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Antoniu Sequens geführten Karanschebescher Musikschule, die Ende des 
XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderts zahlreiche Dirigenten und 
Komponisten formte, unter denen Timotei Popovici, Iosif Velcean, Sava 
Golumba, Vasile Ijac und viele andere zu erwähnen sind.  

Der Lehrer Dimitrie Cusma zeigt eine reiche und mannigfaltige 
Tätigkeit auf. Er hat Dirigenten und Sänger gelehrt, Kultur- und 
künstlerische Gruppen gebildet, in einem Wort hat er sich mit seinem 
ganzen Wesen für den Fortschritt des Kulturlebens im Banat eingesetzt.  

Auch noch im Alter hat Dimitrie Cusma mit demselben Schwung, 
derselben Kraft und Frische nach Meisterstücken der Kirchenmusik im 
Banat gesucht, ihnen zugehört, sie aufgezeichnet und interpretiert. Gesänge 
zur Heiligen Liturgie mit kirchlichen Melodien, für gemischten Chor notiert 
und harmonisiert, mit dem Segen seiner Hochheit Nicolae, Metropoliten des 
Banats zusammengestellt und ausgegeben ist organischer Teil des reichen 
Repertoires der Chormusik im Banat, die sich durch so viele 
Persönlichkeiten ausgezeichnet hat. Dimitrie Cusma notiert kirchliche 
Chormelodien und sucht dabei nach der authentischen Linie der 
traditionellen Elemente und vermeidet Übertreibungen. Einige Chorgesänge 
entstammen vom stilistischen Gesichtspunkt der Volksmusik, das hebt aber 
ihren heiligen Charakter nicht auf, ganz im Gegenteil erhalten diese einen 
den uralten, traditionellen Gesängen eigenen Charakterzug. Durch die 
Harmonisierung der tradtionellen Banater Gesänge hat Dimitrie Cusma 
nicht ihre Erneuerung verfolgt, sondern ihre Aufbewahrung in ihrer echten 
Form und Aufhebung zum Rang der Gesangkunst. Laut seiner eigenen 
Geständnisse schlägt sie der Autor des Musikstückes Gesänge zur Heiligen 
Liturgie (gemischter Chor) für Parochienchöre auf dem Lande vor,16 da sie 
für über bescheidenere Möglichkeiten verfügende Gruppen leichter und 
zugänglicher seien. Dimitrie Cusma sagt mit Bescheidenheit über sich 
selbst, er sei ein einfacher Dilettant vom Lande.17 Er lebt in Karanschebesch 
am 30. Dezember 1992 im Alter von 81 Jahren ab.18  

Beide oben erwähnten musikalischen Persönlichkeiten aus dem 
Banat haben einen Ehrenplatz in der Wertekonstellation der orthodoxen 
Musik inne. 
 

                         
16 DIMITRIE CUSMA, Cântările Sfintei Liturghii (cor mixt), Timişoara, 1984, p. 40. 
17 IBIDEM, p. 45 
18 Pr. IOAN TEODOROVICI, Op.cit., p. 49. 
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Abstract: Personalities in Church Music from Banat. Trifon Lugojan and  
Dimitrie Cusma. Bibliografical and Biografical Informations 
This study tries to discover the personality of two great musicians from 
Banat, Trifon Lugojan and Dimitrie Cusma. Trifon Lugojan graduated from 
the Theological Institute in Arad and at the beginning of the 20th century he 
became professor at the same institute. His work consists of various 
compositions, most of them being written for church music, especially for 
the Liturgy and for the eight tones in the byzantine music. Dimitrie Cusma 
graduated from the Conservatory in Cluj Napoca and afterwards he was 
teacher at several schools. He conducted some choirs and harmonized the 
eight tones and the music for the divine Liturgy. Both of them were 
important figures of religious music in the province of Banat. 
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Provocările adolescenţei şi idealul religios-moral  
al educaţiei  

 
 

Lect. Univ. Dr. OLIVIA ANDREI1 
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personalităţii, conţinuturi şi valori creştine 

Keywords: education, religious and moral ideal, adolescence, personality 
formation, Christian content and values 

 
Introducere 
Educaţia morală a elevului reprezintă „dimensiunea cea mai profundă şi mai 
extinsă a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, proiectată şi 
realizată pe baza valorilor etice”.2 Olivier Reboul îi acordă o importanţă 
primordială în procesul de educaţie, numind-o „educaţia însăşi”, ca angajare 
a valorii umane maxime pe calea binelui moral. Din perspectivă filozofică, 
conştiinţa umană deţine rolul activ în trasarea relaţiilor persoanei cu lumea 
şi cu sine, relaţii care formează în timp personalitatea.  

Mijloacele educaţiei creştine, fie că sunt de natură religioasă 
(rugăciune, lecturi sacre, participare la slujbele comune, postul, Sfintele 
Taine etc.), fie că sunt de natură morală (educarea relaţiilor cu sine, cu 
oamenii, cu Dumnezeu, exersarea virtuţilor etc.), sunt menite să apropie pe 
om de idealul creştin: asemănarea cu Dumnezeu. Mai ales la vârsta 
adolescenţei, influenţa educaţiei religioase poate fi hotărâtoare în formarea 
personalităţii viitorului tânăr, prin modelele pertinente propuse şi prin 
abordarea problemelor capitale ale existenţei: viaţă, moarte, nemurire.3 

În şcoala românească există două idealuri de educaţie: laic şi creştin. 
Asemănările şi deosebirile dintre idealurile creştin şi laic de educaţie pot fi 
reciproc constructive. În creştinism, sistemul cultic şi sistemul educativ 
formează o unitate indestructibilă. Educaţia are un caracter doxologic, iar 
slujbele nu pot fi despărţite de caracterul lor educativ. „Relaţia dintre idealul 
educaţional al societăţii, fixat prin legi, şi idealul educaţiei religioase 
creştine, prezentat de Iisus Hristos, Dumnezeul înomenit, poate să constituie 

                         
1 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic. 
2 SORIN CRISTEA, Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Teoria generală a educaţiei, Ed. „Litera 
Internaţional”, Bucureşti, 2003, p. 127.  
3 ELENA DIMITRIU-TIRON, Dimensiunile educaţiei contemporane, Ed. Institutului 
European, Iaşi, 2005, p. 75. 
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un sprijin pentru dezvoltarea mijloacelor de exprimare pe care le au cele 
două sisteme”, afirma Dorin Opriş.4 Pe de altă parte, cercetările psihologiei, 
experienţa acumulată de diferitele sisteme educaţionale, elementele 
pedagogiei laice aduc o contribuţie inegalabilă în cunoaşterea resorturilor 
intelectuale şi emoţionale ale elevilor, precum şi un model de adaptare şi 
integrare a creştinului în lume.  

Cercetătorii sunt de acord că se pot identifica trei niveluri de definire 
a obiectivelor educaţiei. Scopul educaţiei reprezintă „ceea ce apare ca 
încheiere şi totodată ca scop, motivul pentru care ceva se face sau există”.5 
Definirea teoretică a metodelor de clasificare şi analiză spre scop formează 
al doilea nivel al obiectivelor. Dacă se face o punte între scopurile educaţiei 
şi activitatea cotidiană, se pot identifica tipurile de comportament (cognitiv, 
afectiv, psihomotor) cu rol în drumul spre atingerea scopului (obiectivele 
operaţionale). 

Scopurile educaţiei trebuie corelate cu nevoile şi cu aspiraţiile 
elevului. Dacă nevoile sale privesc elementele exterioare ale vieţii sale 
(nevoia de hrană, de securitate personală), aspiraţiile sale trec la niveluri 
spirituale, ca: aprecierea celorlalţi, respectul şi încrederea în sine, proiecţiile 
de viitor sau cele în veşnicie legate de sentimentul de împlinire a vieţii şi de 
starea de fericire. 

Conţinutul specific educaţiei morale în general – şi a adolescenţei în 
special – se referă la trei mari coordonate ce definesc raportarea omului la 
societate (educaţia moral-civică), la sine (educaţia moral-individuală) şi la 
Dumnezeu (educaţia religioasă). Analiza acestor coordonate orientative 
presupune identificarea unor elemente aplicabile în timp şi spaţiu, într-un 
mod coordonat şi complementar. Educaţia moral-civică priveşte adaptarea 
socială a elevului, din punct de vedere politic, economic, juridic, familial 
etc. Educaţia moral-individuală, ca raportare a omului la sine, presupune 
formarea unei concepţii filozofice despre lume şi viaţă şi formarea unor 
virtuţi etice: sinceritate, punctualitate, curaj, cinste etc. Educaţia religioasă 
include, prin complexitatea ei, şi raporturile cu societatea şi cu sine ale 
omului, dar le raportează în primul rând la Dumnezeu. Valorile, viziunea 
despre lume şi viaţă, stările de fericire şi împlinire îşi au sursa în raportarea 
corectă, sinceră, conştientă, educată şi consecventă la Dumnezeu.  

                         
4 DORIN OPRIŞ, Dimensiuni creştine ale pedagogiei moderne, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2009,  
p. 133. 
5 VIVIANE DE LANDSHEERE, GILBERT DE LANDSHEERE, Definirea obiectivelor 
educaţiei, traducere de Constantin Urmă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, 
p. 23-25. 
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Conţinuturile teoretice se pot clasifica după categoriile tematice şi 
după valoarea lor.6 De exemplu, conţinuturile tematice pot fi foarte largi: 
morale, dogmatice, istorice, liturgice-practice etc., iar cele axiologice pot 
porni de la premisa că valorile reprezintă atât puncte de plecare, cât şi 
rezultate aşteptate ale învăţării. Conţinuturile axiologice sunt de fapt 
reorganizări ale aceloraşi teme, în funcţie de valoarea la a cărei formare 
contribuie: după durabilitatea în timp, după virtuţile creştine, după 
stabilitatea vieţii, după responsabilitate, după nivelul de pragmatism etc. 
 
Ce e adolescenţa? 
„Adolescenţa – spune psihologul Ursula Şchiopu – este o perioadă relativ 
îndelungată de viaţă ce se caracterizează prin numeroase schimbări şi 
transformări evidente şi mai puţin semnificative la prima vedere. Este 
impregnată de procesul creşterii şi maturizării care au loc cu diferite 
intensităţi şi se estompează spre 25 de ani cu totul”.7 Supranumită şi „a doua 
naştere”, adolescenţa se caracterizează prin semne contradictorii, stări 
paradoxale, schimbări bruşte de atitudine, căutări febrile, toate convergente 
spre cristalizarea unei personalităţi adulte. În câteva fraze psihologii cuprind 
întreg zbuciumul adolescenţei: „Ruperea uneori convulsivă de copilărie, de 
universul ei fără griji importante, dezvoltarea rezonanţei fiecărui fapt de 
viaţă secundară, de creşterea impetuoasă a vieţii interioare a tânărului cu 
colocviile ce o caracterizează se realizează pe fondul unei fragilităţi 
biologice şi psihologice crescute (Debesse, G. Mandusse). Astfel, trăieşte 
discret agresiv o adevărată restructurare a intereselor, constituirea intensă a 
capacităţilor şi priceperilor în diferite domenii (Jean Rousselet). El învaţă 
alfabetul conduitei adultului, fapt ce duce la constituirea unor linii de 
perspectivă în dezvoltarea personalităţii”.8 

Termenul de „adolescent” a apărut târziu, spre mijlocul sec. al XX-lea, 
în S.U.A., fiind asociat cu tinerii ieşiţi din copilărie, dar nematurizaţi 
deplin.9 Organizarea de stat a asistenţei sociale a adolescenţilor a coincis şi 
cu iniţierea politicii de educaţie publică pentru adolescenţi. În 1900 doar 6% 
dintre adolescenţii americani urmau cursurile unui liceu. Treizeci de ani mai 
târziu, aproape 75% dintre ei erau înscrişi la liceele de stat în America. 
Odată cu emanciparea lor au apărut un nou stil de viaţă, o modă 

                         
6 LUCIAN CIOLAN, Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum 
transdisciplinar, Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p. 194-197. 
7 URSULA ŞCHIOPU, Adolescenţa. Personalitate şi limbaj, Ed. Albatros, Bucureşti, 
1989, p. 44. 
8 IBIDEM, p. 61. 
9 GARY CHAPMAN, Cele cinci limbaje ale dragostei la vârsta adolescenţei, Ed. Discipolul, 
Cluj-Napoca, 2006, p. 250. 
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vestimentară, stiluri de muzică preferare, limbaje proprii. Firmele 
comerciale care au speculat potenţialul de piaţă al tinerilor consumatori au 
impus termenul generic de „adolescenţi”, în publicitatea anului 1941.10 
Pubertatea constituie perioada de dezvoltare corespunzătoare celei de a 3-a 
copilării. Prima copilărie durează de la naştere la trei ani. A doua copilărie 
corespunde vârstei preşcolare (3-6 ani), iar a treia copilărie se suprapune 
vârstei şcolare. Delimitările sunt aproximative şi teoretice, depinzând de 
factori geografici, istorici, sociali, economici şi psihologici. În general 
adolescenţa se caracterizează prin: „creştere iniţial mai rapidă, apoi lentă; 
modificări ale dimensiunilor şi ale raporturilor dintre segmentele corpului; 
... (maturizarea sexuală) ... dezvoltare intelectuală intensă, dar cu o mare 
labilitate psihică; ... sensibilitate şi rezistenţă mai scăzută la îmbolnăviri, dar 
mortalitate scăzută”.11 
 
Caracteristici psihosomatice şi spirituale ale elevului preadolescent 
Pubertatea este „perioada de trecere de la copilărie la stadiul de adult; ... 
reprezintă etapa de vârstă în care organismul este supus unor importante 
transformări şi acumulări cantitative; ...  dezvoltarea fizică (creşterea în 
înălţime şi greutate) şi maturizarea sexuală se dezvoltă rapid în primii ani ai 
pubertăţii, pe când latura psihică, mai ales cea comportamentală şi socială, 
are o oarecare rămânere în urmă. Ele se vor armoniza abia la sfârşitul 
adolescenţei”.12 Ruperile de unitate şi ritm sunt resimţite în toată personalitatea 
puberului, creând o anumită sensibilitate biologică şi psiho-afectivă 
specifică. „Este cunoscut faptul că neliniştea dusă uneori până la îngrijorare 
şi panică – problemele lor – sunt preluate adeseori amplificat şi 
contradictoriu de părinţi, educatori, profesori”, afirmă acelaşi psiholog. Nu 
trebuie înclinat spre dramatizarea excesivă a acestor probleme, deşi sunt 
cercetători care afirmă că o evoluţie „fără probleme” pune mari semne de 
întrebare asupra normalităţii adolescenţei. „Nevoia de asistenţă de care au 
nevoie adolescenţii, o asistenţă mai ales afectivă, de colaborare şi 
înţelegere, ... dar şi informativă” pot fi realizate în primul rând în familie, 
apoi în şcoală.13 

Dezvoltarea biologică şi cea psihică nu trebuie interpretate strict în 
cheie medicală sau psihologică, ci într-un mod mult mai larg, de înţelegere 
în cadrul evoluţiei spirituale, a căutărilor sufleteşti, observate în funcţie de 
                         
10 IBIDEM, p. 252. 
11 VAL BOŢIU şi MONA VINTILĂ, Adolescenţa sau căderea în lume, Ed. Sedona, Timişoara, 
1998, p. 9-10. 
12 MARIA RICMAN, Copilăria, pubertatea, adolescenţa, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988, 
p. 14-15. 
13 IBIDEM, p. 16-17. 
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cultură, personalitate şi gen: „Între maturarea sexuală propriu-zisă şi  
maturizarea psihologică nu există un paralelism strict, cea din urmă 
evoluând mai lent. Maturizarea psihologică a unei fete se realizează mai 
repede decât cea a unui băiat. ... La băiat această perioadă este întotdeauna 
critică. ... Băiatului i se pare ruşine să se îmbrace îngrijit, să se spele să se 
pieptene, adică să aibă preocupări feminine şi, prin urmare, nedemne de un 
bărbat. Este perioada gândurilor eroice”.14 Pot apărea dificultăţi în 
activitatea şcolară, iar nota proastă va deveni un motiv de eroism. Cearta sau 
pedeapsa primită nu îl afectează, ci este privită ca o dovadă de afirmare în 
faţa grupului de prieteni. Adolescenţii „devin dificili, sunt neascultători şi 
obraznici şi îi exasperează pe adulţi datorită faptului că metodele obişnuite 
de educaţie nu mai au niciun răsunet. ... Educaţia copiilor în această 
perioadă este destul de dificilă. Rezultate pozitive vor obţine numai acei 
adulţi care vor reuşi să le câştige încrederea”.15 

Pentru fete, pubertatea reprezintă punctul hotărâtor în viaţă şi 
continuarea firească a dezvoltării lor psihice. Fetele „se depărtează de băieţi 
pentru a se feminiza. ...La fete există teama că nu vor mai fi iubite de cei pe 
care îi iubesc. ... Pentru a ne linişti cerşesc cu stângăcie dovezi de dragoste, 
nu se mai dezlipesc de părinţii lor, îi copleşesc cu tandreţe şi sfârşesc prin 
a-i enerva. Când sunt respinse cu iritare din cauză că au fost prea insistente, 
ele acordă acestor gesturi de indispoziţie ale membrilor familiei o 
importanţă exagerată”.16 

Spre deosebire de băieţi, fetele se asociază în grupuri mai mici, de 
trei sau patru. Vor fi nedespărţite. Preocupările sunt comune şi mereu au 
ceva de spus. Moda şi înfrumuseţarea devin preocupări îndrăgite şi subiecte 
de discuţie. „La un moment dat fata nu se mai mulţumeşte să fie iubită, ea 
doreşte acum să iubească la rândul ei. Începe prin a dărui dragostea unei 
flori, unui cântec sentimental, căci încă nu ştie că poate da acestei iubiri o 
altă destinaţie”.17 Fetele vor să fie curtate, admirate şi să reprezinte centrul 
atenţiei. 
 
Provocări medicale şi psihice raportate la libertatea de alegere 
Prima perioadă  adolescenţei (10-14 ani) se caracterizează prin: „creştere 
iniţial mai rapidă, apoi lentă; modificări ale dimensiunilor şi ale raporturilor 
dintre segmentele corpului; ... (maturizarea sexuală) ... dezvoltare intelectuală 

                         
14 IOAN VINŢI, CORNEL PASCU, Adolescenţa şi sexualitatea, Ed. Medicală, Bucureşti, 
1983, p. 66-67.  
15 IBIDEM, p. 67-68. 
16 IBIDEM, p. 70. 
17 IBIDEM, p. 71. 
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intensă, dar cu o mare labilitate psihică; ... sensibilitate şi rezistenţă mai 
scăzută la îmbolnăviri, dar mortalitate scăzută”.18 

În medicină se recomandă abordarea holistică a simptomelor 
bolnavilor adolescenţi, fapt semnificativ şi pentru abordarea şcolară şi 
spirituală. Motivul este că simptomele pot masca o dramă sufletească. 
Invers, scăderea performanţelor şcolare pot fi uşor legate de problemele 
sexuale sau de adaptare socială. Confuzii pot apărea adesea datorită faptului 
că adolescenţii mărturisesc doar lucrurile de la suprafaţa suferinţei interioare 
sau căutării greşite a cauzelor exclusiv în sfera spirituală. Alimentaţia 
greşită (la fete teama de a se îngrăşa), consumul de alcool înainte de 21 de 
ani, fumatul sau lipsa de ordine în viaţă sunt tulburări aproape inevitabile în 
adolescenţă, dacă părinţii, profesorii şi medicii nu educă şi nu oferă un 
exemplu viu de viaţă echilibrată.19 

Cursul normal al pubertăţii poate fi întrerupt sau perturbat din punct 
de vedere medical de anumite situaţii de excepţie: pubertatea precoce 
(instalată mai devreme de vârsta de 9 ani), pubertatea precipitată, pubertatea 
tardivă, absenţa pubertăţii (infantilism), tulburări somatice şi sexuale, 
precum şi tulburări de metabolism şi ale glandelor endocrine.20 

Fără a privi omul neapărat supus necesităţilor firii, adică adaptat 
impulsurilor, psihologia creştină vede omul supus în primul rând libertăţii 
de alegere. „Cât priveşte omul, însă, viaţa lui sexuală nu numai că este foarte 
complexă, dar este, în acelaşi timp, şi foarte impetuoasă, şi formează un cadru 
de viaţă în care nu se poate trăi numai după impulsul unor simţuri şi necesităţi, 
ci şi prin participarea voinţei, deci a libertăţii noastre ... În viaţa sexuală este 
nevoie de o alegere, iar această alegere este o manifestare a libertăţii 
noastre, faţă de care suntem responsabili, deoarece această responsabilitate 
ne priveşte în primul rând pe noi înşine”, afirmă V. Zenkovsky.21 Dacă în 
adolescenţă căutările de sine şi experimentele morale eşuate afectează 
conştiinţa tinerilor, creştinismul mizează tocmai pe restaurarea conştiinţei 
prin pocăinţă: „oricât de grave ar fi greşelile din cadrul vieţii sexuale, 
săvârşite din uşurătatea minţii, din nesocotinţă sau sub influenţa altora, 
acestea nu trebuie socotite ca ireparabile. Nu o dată mi s-a întâmplat să 
întâlnesc tineri care, făcând vreo greşeală în ceea ce priveşte viaţa normală 

                         
18 VAL BOŢIU şi MONA VINTILĂ, Op. cit., p. 9-10. 
19 IBIDEM, p. 155-157.  
20 VASILE NIŢESCU,  Adolescenţa. Sexualitate între normal şi patologic, Ed. Ştiinţifică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1985, p. 40-45. Pe de altă parte, adolescenţa este vârsta marilor 
descoperiri în dragoste şi timpul poetic de raport pentru întreaga viaţă, aşa cum întâlnim în 
cartea lui SAVA IONESCU, Drame ale adolescenţilor, Ed. Sava, 2006, 241 p.  
21 V. V. ZENKOVSKY, Convorbiri cu tinerii despre sexualitate, traducere de Pr. Dimitrie 
Balaur, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 23.  
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sexuală, au ajuns, în disperarea lor, la concluzia că pentru ei calea curăţiei 
este închisă pentru totdeauna. Modul acesta de a gândi este o adâncă şi 
foarte păgubitoare rătăcire”.22 Astfel, dacă libertatea de alegere poate fi 
folosită adesea spre rău, ea nu este decât pregătirea pentru o stare de 
conştiinţă superioară, conştiinţa creştină, care presupune libertatea în 
Dumnezeu. „Libertatea de alegere numai anticipează libertatea în Dumnezeu, 
dar nu o condiţionează şi nici nu o defineşte”, afirmă V. Zenkovsky.23 Una se 
referă la omul care se curăţă de patimi, cealaltă la omul curat. Iată direcţia 
pedagogiei creştine ascetice în adolescenţă! 
 
Idealul, cultura şi morala adolescentului  
Idealul de viaţă este în mod evident principala preocupare a adolescentului. 
El are un caracter de aspiraţie, „de năzuinţă către scop, dar şi către  
perfecţiune, reliefând şi potenţând caracterul proiectiv al personalităţii”.24 
Cu toate că se fac afirmaţii categorice cu privire la adolescenţă, idealul pare 
să nu fie mereu pe primul loc, fie că nu are consistenţă, nu face faţă 
contactului cu realitatea sau este de proastă calitate. În general, „frecvenţa 
modelelor inspirate din societatea dată este scăzută, oglindind o insuficienţă 
a contemporaneităţii de a furniza modele tinerei generaţii”.25 Sondajele 
făcute în trecut, constată că adolescenţii au nevoie mai mare de definirea 
unor precepte morale, de o informare atractivă, neinhibitoare şi de un 
caleidoscop de modele, ca bază a alegerii.26 

„Faţă de cultura tradiţională (obiceiuri, tradiţii, comportament 
tradiţional), adolescenţii au adesea o atitudine nonconformistă”, spunea 
Maria Ricman. „Dispuşi să facă oarecari schimbări în viaţa lor – continuă 
aceeaşi autoare – şi a societăţii, ei nu respectă obiceiurile tradiţionale şi 
comportamentul tradiţional. Afişează ostentativ opoziţia lor faţă de modelul 
societăţii tradiţionale. Manifestările sunt foarte variate, de la violenţele 
verbale, folosind adesea un jargon de grup, la îmbrăcămintea extravagantă şi 
comportamentul necivilizat. 

Situaţia nu este nici o fatalitate, nici o tragedie. La adolescenţii care 
au primit şi continuă să primească în mediul familial exemple de cultură 
tradiţională, reacţia de negativism faţă de valorile tradiţionale este o 
manifestare de suprafaţă, adesea de imitaţie faţă de alţi colegi care fac la fel. 
Pe măsură ce personalitatea adolescentului se formează, valorile tradiţionale 
                         
22 IBIDEM, p. 24. 
23 IBIDEM, p. 133. 
24 ION DUMITRESCU, Adolescenţii. Lumea lor spirituală şi activitatea educativă, Ed. Scrisul 
românesc, Craiova, 1980, p. 98. 
25 IBIDEM, p. 99. 
26 IBIDEM, p. 192-199.  
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vor fi puse la locul de cinste realizându-se, în final, fondul cultural educativ 
al individului”.27 

Asistenţa spirituală, ghidarea prin hăţişul ideilor, tentaţiilor şi stărilor 
contradictorii, devin pentru adolescenţi sinonime cu starea de fericire, cu 
împlinirea şi, în cele din urmă, cu mântuirea: „Nu în toate cazurile 
adolescenţii sunt capabili să selecteze singuri din noianul manifestărilor 
culturale care li se prezintă pe cele de autentică valoare estetică şi morală... 
Marile valori culturale nu se prezintă singure, ele trebuie căutate şi drumul 
către ele este un drum de muncă şi iniţiere”.28 

Primul atribut definitoriu al valorii morale este cel de model care 
anticipează „valoarea morală este un concept care din punct de vedere 
nominal calitatea conduitelor umane în raport cu scopurile şi cerinţele 
progresului individual şi social; din punct de vedere real, exprimă 
normele-cadru de referinţă pentru aprecierea atitudinilor, sentimentelor, 
conduitelor; ... din punct de vedere structural, este expresia simbolică 
fundamentală pentru toate celelalte feluri de valori spirituale”.29 Trebuie 
spus că personalitatea elevului nu este reductibilă doar la sfera intereselor 
sale intelectuale, ci ea este un principiu integrator al tuturor componentelor 
vieţii psihice şi spirituale, fără a ignora nicio clipă trăsăturile psihice aflate 
într-o continuă transformare şi redefinire. 

Vârsta preadolescenţei a fost evaluată de psihologi pe etape şi 
subetape de vârstă: în jurul vârstei de la 11 ani şi 6 luni (subetapa I), în 
jurul vârstei de 12 ani şi 6 luni (subetapa II), în jurul vârstei de 13 ani şi 6 
luni (subetapa III). Prima se caracterizează prin factorul „de orientare 
cultural-umanistă şi estetică”. Unele interese „fac parte din sfera mare a 
intereselor umane, iar celelalte îşi au originea în relaţia dintre fantezie şi 
realism, dintre trebuinţa concomitentă de a fi ocrotit, înţeles, ajutat şi cea de 
a-şi proba singur forţele prin acţiune independentă, bazată pe decizii 
proprii”.30 A doua subetapă se profilează ca factor determinant al controlului 
emoţional-comportamental. Elevul caută stabilitatea emoţională, încrederea 
în sine, autocontrolul, destinderea şi calmul, să fie motivat şi perseverent. 
A treia subetapă este definită în primul rând de „factorul de orientare 
cultural-umanistă, ... în care, faţă de nivelurile anterioare creşte ponderea 
interesului social (pentru cunoaşterea oamenilor, cooperare etc.), ca şi a 

                         
27 MARIA RICMAN, Copilăria, pubertatea, adolescenţa, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988, 
p. 108. 
28 IBIDEM, p. 109. 
29 GEORGETA DAN-SPÎNOIU (coord.), Cunoaşterea personalităţii elevului preadolescent. 
Îndrumări pentru profesori şi părinţi, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, 
p. 90-91. 
30 IBIDEM, p. 138. 
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sensibilităţii estetice-imaginative”.31 Factorul emoţional-comportamental 
devine mai stabil. Iar factorul de inteligenţă este conturat prin acţiunea 
raţionamentului verbal, a creşterii intereselor ştiinţifice, de trăsături de 
expansivitate şi curaj. 

Vorbind despre nevoia adolescentului de a se integra şi adapta unei 
lumi care să corespundă aspiraţiilor sale, sociologii subliniază aspectul de 
provocare al activităţilor sale. Adolescenţa este o perioadă de dezechilibrare, 
însoţită de atitudini de opoziţie faţă de mediul familial, şcolar şi faţă de orice 
autoritate. Din punct de vedere cultural, valorile copilului sunt acum 
reevaluate, criticate şi, în final, reaşezate, copilul adolescent trecând, din 
punct de vedere psihic printr-un caleidoscop de stări contradictorii: 
timiditate sau încredere în sine, originalitate şi conformism, apatie sau 
entuziasm, egocentrism sau altruism etc.. La finalul acestei perioade de 
tranziţie, adolescentul îşi va cristaliza conştiinţa de sine: „Ceea ce 
caracterizează perioada adolescenţei este dorinţa de a deveni adult, de a avea 
un status propriu, de a-şi organiza o viaţă independentă şi de a-şi asuma 
roluri care să-i permită tânărului integrarea ulterioară în societatea 
adulţilor”.32  

Chiar dacă se observă atitudini de revoltă contra autorităţii parentale, 
adolescentul simte nevoia de protecţie şi securitate socială, fapt ce îl va 
determina să-şi găsească un mediu  social propriu. „Maturizarea este 
centrată în această perioadă pe identificarea unor resurse personale şi 
căutarea independenţei sau a unei identităţi proprii care să-l detaşeze pe 
adolescent de sub tutela parentală”, observă Ursula Şchiopu.33 

 Aşa numita „criză a adolescenţei” este un proces format din mai 
multe etape succesive: perioada revoltei (spre vârsta de 14 ani), perioada 
ostentaţiei manifeste (manifestări excentrice multiple), perioada conştiinţei 
eului (închiderea în sine, însoţită de perceperea unui nou personaj), perioada 
exaltării (pregătirea pentru utilizarea propriilor forţe).34 

„Alături de familie, şcoala reprezintă cel mai puternic factor de 
socializare, fiind totodată prima instanţă de solicitare socială şi poarta de 
acces către însuşirea şi învăţarea sistematică a normelor, valorilor şi 
regulilor de conduită dezirabile”, se afirma în documentele materialismului 
ştiinţific.35 Morala creştină aduce noutatea iubirii în procesul de învăţământ. 

                         
31 IBIDEM, p. 139. 
32 DAN BANCIU, SORIN M. RĂDULESCU, MARIN VOICU, Adolescenţii şi familia 
(Socializare morală şi integrare socială), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, 
p. 93. 
33 IBIDEM, p. 95. 
34 IBIDEM, p. 96. 
35 IBIDEM, p. 114. 
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Emile Durkheim sublinia în secolul al XIX-lea că „şcoala este singurul 
mediu moral unde copilul poate învăţa, în mod metodic, să ştie şi să 
iubească”.36 
 
Teorii actuale despre adolescenţă şi modele de relaţionare cu 
adolescenţii 
Conform psihologiei moderne, relaţia este fundaţia comunicării şi a 
procesului terapeutic pentru copii şi adolescenţi. „Această relaţie Eu/Tu, 
bazată pe scrierile lui Buber, are anumite principii fundamentale care sunt 
foarte importante  în terapia cu copii. Ne întâlnim unul pe celălalt ca două 
persoane individuale, niciuna superioară celeilalte”, afirmă psihoterapeuta 
Violet Oaklander.37 Un alt aspect întâlnit în comunicarea cu adolescenţii îl 
reprezintă contactul. Acesta implică abilitatea de a fi prezent deplin într-o 
situaţie (cu simţuri, emoţii, corp, expresivitate, inteligenţă): „În fiecare 
întâlnire contactul este un aspect esenţial extrem de important. Nu se 
întâmplă mare lucru fără prezenţa contactului”.38 Pe parcursul contactului 
pot să apară retrageri, ezitări, blocaje, toate cunoscute sub denumirea 
generală de rezistenţe. Acestea sunt de fapt aliatele copiilor adolescenţi, 
deoarece reprezintă „modul în care are grijă de el însuşi”, în care se 
păstrează în siguranţă, în care se protejează de eventuale abuzuri 
emoţionale, asemănătoare celor precedente, care au generat iniţial rezistenţa. 
În adolescenţă ele pot deveni interfaţa comunicării. Implicarea simţurilor în 
comunicarea profesor – elev adolescent poate ajuta la depăşirea sau 
reinterpretarea rezistenţelor. „Aş putea aduce o varietate de materiale pentru 
a le atinge şi a le compara, sau am putea examina diferite obiecte … Am 
putea asculta sunetele din cabinet sau din afara cabinetului sau am putea 
asculta muzică sau ritmuri. Am putea privi flori, culori, imagini, lumini, 
umbre, obiecte – sau ne-am putea privi unul pe celălalt”, explică acelaşi 
psihopedagog.39 Viaţa liturgică, prin cultul Bisericii, oferă o largă paletă de 
stimuli estetici şi corporali pentru comunicarea, atât pe orizontală, 
interumană, cât şi pe verticală, prin rugăciunile aduse lui Dumnezeu şi 
sfinţilor. În consecinţă, trupul devine implicat şi dinamic, expresiv şi 
antrenat. Lipsa implicării corpului în procesul de educaţie poate ascunde 
tarele fizice acumulate în prima copilărie sau determina dezvoltarea 

                         
36 IBIDEM, p. 116. 
37 VIOLET OAKLANDER, „Procesul terapeutic în terapia copiilor şi adolescenţilor: o 
perspectivă a terapiei gestalt”, în GORDON WHEELER, MARK MCCONVILLE 
(coordonatori), Psihologia dezvoltării. Abordări gestalt ale terapiei cu copii, adolescenţi şi 
lumile lor, Traducere Florin Vioreanu, Ed. Gestalt Books, Bucureşti, 2013, p. 103. 
38 IBIDEM, p. 105. 
39 IBIDEM, p. 108. 
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defectuoasă în adolescenţă: „Copiii dezvoltă tipare corporale la vârste 
fragede, adesea creând în acele perioade defecte de postură pe care de obicei 
le vedem în adolescenţă sau maturitate”.40 

Rezumând, putem afirma că abordarea gestalt a psihologiei copiilor 
şi adolescenţilor include o bună definire a sinelui pe parcursul creşterii 
fizice şi dezvoltării psihice, în următoarele direcţii:  

„-  experimentarea unui anumit nivel de putere şi control, 
- a face alegeri, 
- a experimenta cunoaşterea deplină, 
- asumarea proiecţiilor, 
- stabilirea graniţelor şi limitelor, 
- a avea spirit de joc şi a folosi imaginaţia, 
- contactarea propriei energii agresive”.41 
Abordarea complexă şi tolerantă faţă de posibilităţile, dar şi limitele 

elevilor adolescenţi, poate constitui o şansă de integrare holistică a 
conţinuturilor de învăţare şi a persoanelor în viaţa Bisericii. Nu nivelul, ci 
tipul de inteligenţă al elevilor trebuie avut în vedere.  

După Howard Gardner (în  Frames of Mind, 1983) inteligenţa constă 
în „setul de abilităţi ce permit unei persoane să rezolve probleme ori să 
creeze produse valorizate la un moment dat, într-o anumită cultură”.42 
Viziunea limitată şi statică a inteligenţei psihanalitice ar trebui ocolită, dacă 
nu adaptată finalităţilor procesului de învăţământ. La o abordare critică 
sumară, sistemul românesc de învăţământ, incluzând şi educaţia religioasă, 
ar evidenţia goluri semnificative în abordarea largă, generoasă, constructivă 
şi specializată a tipurilor de inteligenţă ale copiilor. Câtă vreme 
„inteligenţele sunt potenţialităţi a căror realizare depinde de jocul dintre 
factorii genetici şi cei de mediu”, formarea profesională a adolescenţilor este 
datoare să ţină cont de specificul inteligenţei fiecărui elev în parte, de 
aspiraţiile şi capacităţile diverse de a înţelege lumea, fără a-l mai forţa să 
corespundă unui anumit, adesea unic, tipar de învăţare, evaluare şi notare, 
supuse unui obiectiv major egalizator. 

Gardner a propus cel dintâi, orientându-se după zestrea genetică şi 
limbajul realizării ei, nouă tipuri de inteligenţă: 

1) inteligenţa verbal-lingvistică (specifică oamenilor care gândesc în 
cuvinte, se exprimă literar în scris sau verbal, dezbat argumentativ etc.), 

                         
40 IBIDEM, p. 109. 
41 IBIDEM, p. 111. 
42 LUCIAN CIOLAN, Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, 
Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p. 209. 
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2) inteligenţa logico-matematică (presupune înţelegerea cauzalităţii, 
a schemelor logice, operarea cu numere, a tehnologiei etc.), 

3) inteligenţa vizual-spaţială (întâlnită la navigatori, pictori, 
sculptori, arhitecţi, proiectanţi şi se bazează pe memoria vizuală), 

4) inteligenţa muzical-ritmică (bazată pe memoria auditivă, este 
specifică celor ce învaţă expresiile muzicale ale informaţiilor, sunt creativi 
în muzică şi folosesc ritmul, metafora şi limbajul muzical), 

5) inteligenţa corporal-kinestezică (întâlnită la sportivi, actori, 
dansatori, ca posibilitate de a înţelege şi folosi limbajul corporal pentru 
rezolvarea de probleme; astfel de copii sunt agili, se mişcă cu fineţe, se 
controlează şi excelează în limbajul nonverbal: mimică, gestică), 

6) inteligenţa naturalistă (se referă la capacitatea de a clasifica lumea 
înconjurătoare şi de a o ordona, dând exemple din natură; oamenii de acest 
fel se simt bine în mediul înconjurător, în contact cu „lumea reală” şi sunt 
iubitori de plante şi animale), 

7) inteligenţa interpersonală (se regăseşte la politicieni, profesori, 
preoţi, agenţi de vânzări, clinicieni, constând în învăţarea prin comunicare, 
dialog, interacţiune umană, ascultare şi sfătuire), 

8) inteligenţa intrapersonală (se referă la capacitatea de a se înţelege 
şi exprima corect pe sine; se întâlneşte la firile reflexive, responsabile, 
filozofice, care învaţă planificat, gândesc profund conţinuturile şi sunt 
autocritici), 

9) inteligenţa existenţială (este specifică oamenilor care învaţă din 
reflecţia la realităţile profunde ale vieţii: viaţă, moarte, naştere, schimbare, 
bine, rău etc.; aceştia au capacitatea de abstractizare ridicată, dar legată 
mereu de situaţiile reale din viaţă).43 

Bineînţeles, că aceste tipuri de inteligenţă nu sunt întâlnite în stare 
pură, mai mult sau mai puţin fiind întâlnite la orice om, dar ele exprimă 
accentul care individualizează inteligenţa. Tipurile de inteligenţă ale lui 
Gardner au fost cu timpul preluate, îmbogăţite şi modificate, după specificul 
activităţilor didactice şi experienţelor disciplinei psihologiei. Unii autori au 
introdus, de exemplu, în sălile de clasă fondul muzical în surdină, aşezarea 
băncilor în formă de U pentru a facilita comunicarea, jocul interactiv cu 
elemente naturale (lut, lemn etc.), toate urmărind reducerea stresului şcolar, 
depăşirea limitelor sistemului clasic, frontal de învăţământ şi, în cele din 
urmă, o mai bună înţelegere şi utilizare a „codului inteligenţei”.44 

                         
43 IBIDEM, p. 210-213. 
44 AUGUSTO CURY, Codul inteligenţei. Formarea de minţi sclipitoare şi căutarea 
excelenţei emoţionale şi profesionale, Traducere Georgiana Bărbulescu, Ed. For You, 2012, 
p. 73-80. 
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O altă abordare a dezvoltării copilului în adolescenţă este cea a 
câmpului psihic (Kurt Lewin), care include „spaţiul psihic în care trăiesc … 
şi corespunde în multe moduri lumii din jurul meu … dar este de asemenea 
un spaţiu care într-un fel există înăuntrul meu”.45 Cu alte cuvinte, aspectele 
biologic, psihologic şi social sunt dimensiuni ale unui câmp integrat, numit  
spaţiu vital. Legat de acest spaţiu, Lewin a identificat trei parametri de 
dezvoltare: 

a) creşterea spaţiului vital, 
b) creşterea diferenţierii spaţiului vital, 
c) schimbarea organizării spaţiului vital.  

 
Încheiere 
Succesul educaţiei religioase depinde atât de exercitarea individuală a 
funcţiei educative de către cele trei instituţii (familie, Biserică şi şcoală), cât 
şi de colaborarea eficientă dintre ele. O educaţie religios-morală eficientă 
implică necesitatea existenţei unor modele vii atât în familie cât şi în şcoală 
şi Biserică. 

La vârsta adolescenţei se petrece o reaşezare fundamentală a 
spaţiului vital. „Într-un proces ce se desfăşoară progresiv în adolescenţă, 
câmpul experienţei copilului evoluează de la statutul din preadolescenţă de 
relativă înrădăcinare, la procesul de dezrădăcinare al diferenţierii, spre o 
integrare reorganizată a câmpului. Şi acest proces de dezvoltare reprezintă, 
în limbajul Gestalt terapiei, emergenţa capacităţii de contact, angajamentul 
matur al persoanei şi mediului. În cursul acestui proces de organizare 
suntem martorii pierderii capacităţilor copilăriei, ai furtunii şi avântului 
schimbărilor rapide şi dramatice şi ai transformării frontierelor şi modelelor 
înrudite care caracterizează evoluţia câmpului. … asta înseamnă să fii 
prezent într-un context – de familie, social sau cultural – cu frontiere contact 
permeabile şi relativ confluente, introiectând procesele care apar la 
frontiera-contact. Este ceea ce permite familiei şi culturii din mediul 
respectiv să modeleze copilul în acest fel, pregătind totodată terenul pentru 
schimbările şi individualizarea care apar în adolescenţă”, explică Mark 
McConville.46 

„În perioada adolescenţei are loc o schimbare radicală faţă de 
copilărie. Apar tot acum unele forme de interiorizare, de raţionalizare. 
Acum tânărul îşi pune întrebări legate de rostul vieţii, de menirea lui; apar 

                         
45 MARK MCCONVILLE, „Teoria câmpului – Lewin. Dezvoltare şi psihoterapie”, în 
GORDON WHEELER, MARK MCCONVILLE (coordonatori), Psihologia dezvoltării..., 
p. 29-32. 
46 IBIDEM, p. 41-42.  
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întrebări legate de existenţă, de existenţa lui Dumnezeu, de nemurire”, 
afirma Vasile Timiş.47 Preotul şi profesorul de religie se pot implica discret, 
dar convingător (pe baza argumentelor şi a sincerităţii), în construirea 
convingerilor de viaţă ale elevului adolescent, fără să încerce a-i ţine 
discursuri moraliste, fără a-l critica sau ironiza. „Adolescentul să fie invitat 
la o reflecţie asupra lui însuşi … reflecţia catehetică s-ar dori a fi 
pluridisciplinară”, recomandă pedagogul Martin Baumann.48 Formarea 
sistemului propriu de valori, atitudinile de viaţă şi convingerile se nasc la 
această vârstă la punctul de întâlnire dintre dorinţa de afirmare şi împlinire a 
tânărului şi din oferta educativă a şcolii şi a modelelor de viaţă: educatori, 
părinţi, prieteni etc. 

Naşterea responsabilităţii sociale este încă o caracteristică a vieţii 
adolescentine. Modelul social şi exemplele de atitudini punctuale oferite de 
realitatea socială pot foarte uşor să-l dezamăgească pe elevul adolescent. 
„Cultura modernă a deplasat sfera intereselor tânărului de azi de la 
Dumnezeu şi credinţă la raţiunea autonomă şi ştiinţă”, afirma Vasile Timiş, 
iar Constantin Cucoş adăuga că elevii „pleacă de la orele de curs cu 
convingerea că adevărul este relativ, iar virtuţile sunt imposibile sau 
nefolositoare. Toate acestea îi influenţează să proclame o relativitate a 
valorilor”.49 

Integrarea şi responsabilitatea socială  îşi păstrează permanent 
raportarea la autoritate, indiferent ce formă ar avea aceasta: părintească, 
religioasă, instituţională, moral-culturală etc. Fiind educaţi preponderent 
pentru libertinaj, nonconformism şi relativizare a valorilor, adolescenţii au 
tendinţa de a refuza orice impunere a autorităţii. Autoritatea trebuie să-şi 
facă loc în conştiinţa, sistemul de valori şi educaţia adolescenţilor prin 
metode neinvazive, neconstrângătoare, neexcesive.  
 
Abstract: The Challenges of Adolescence and the Religious and Moral 
Ideal of Education 
This study is concerned with some of the challenges that adolescence poses 
in the educational process. The formation of the adult personality involves 
going through the crisis which is specific to this age. At the same time, the 
strong exercising of the teenager’s will can be the starting point in finding 

                         
47 VASILE TIMIŞ, „Misiunea şi consilierea, realităţi şi şanse în educaţia religioasă din 
şcoala românească”, în vol. Religia şi şcoala. Cercetări pedagogice, studii, analize, 
coordonatori: DORIN OPRIŞ, MONICA OPRIŞ, Ed. Didactică şi Pedagogică R.A., 
Bucureşti, 2011, p. 28 
48 M. BAUMANN, Jésus à 15 ans, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 21. 
49 CONSTANTIN CUCOS, Educaţia religioasă. Conţinut şi forme de realizare, Ed. Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, p. 141. 
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some values which can strengthen them both personally and socially. The 
role of education, both of the secular and the religious one, is to meet the 
aspirations of the adolescent so that it can lead to the fulfillment of the 
religious and moral ideal. 
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Γνῶσις şi ‛ένωσις. 
Natura luminii taborice – îndumnezeire şi vedere   

(theosis ca participare dinamică) 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. NICHIFOR TĂNASE1 
 

Cuvinte cheie: apofatism, theosis, lumina taborică 
Keywords: apofatism, theosis, Tabor light 

 
Introducere 
Theosis-ul conceput ca un dar al Duhului, reflectă un realism mistic bazat 
pe participarea la Dumnezeu ca lumină. Theosis este experimentat ca o 
participare dinamică, vederea „în act” a lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie 
Palama arată structura energetic-participativă a experienţei iluminatoare. 

Trupul lui Hristos iluminează apostolii dinlăuntru, numai întrucât 
aceeaşi lumină a strălucirii trupului îi ilumina deja pe aceştia din interior. 
Lumina însăşi se vede pe sine, e de-sine-văzătoare / αὐτοπτικὸν. Aceasta 
arată că e lumina văzătoare a Persoanei lui Hristos, care se întipăreşte ca 
Subiect văzător în subiectul văzător al credinciosului, făcându-i proprie 
vederea Lui. Palama este indignat de ideea că lumina necreată trebuie să fie 
văzută de simţurile singure şi argumentează că această vedere nu este 
proprie nici simţurilor, nici intelectului, ci mai curând le transcende pe 
ambele, fiind în acelaşi timp cunoscută şi necunoscută. Lumina divină este 
un dat al experienţei mistice. Este caracterul vizibil al dumnezeirii. 

Sf. Grigorie dezvoltă natura experienţei mistice spunând că lumina 
pe care au văzut-o apostolii pe Muntele Taborului este proprie lui 
Dumnezeu prin natura ei:2 veşnică, nesfârşită, existând în afara timpului şi 
a spaţiului, ea apărea în teofaniile veterotestamentare ca slavă3 a lui 

                         
1 Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Teologie din Caransebeş. 
2 Vezi şi A. GOLITZIN, Forma lui Dumnezeu şi Vederea Slavei: Reflecţii asupra 
controversei „antropomorfite” din anul 399 d.Hr., în HIEROMONAH ALEXANDER 
GOLITZIN, Mistagogia: Experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie, traducere Ioan I. Ică jr., 
Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 184-267, în special p. 232-236. 
3 Potrivit lui Serghei Bulgakov, orice teofanie se raportează la întruparea lui Dumnezeu şi, 
implicit, la principiul maternităţii divine. Aici se întrepătrund două aspecte ale revelaţiei 
slavei lui Dumnezeu: prin întruparea Logosului – norul ca principiu al maternităţii divine şi 
prin teofanie – focul mistuitor, ambele inseparabile. El continuă, spunând că „vederea 
slavei lui Dumnezeu nu este vederea chipului lui Dumnezeu”, doxofania nu este teofanie. 
Desigur, această distincţie dintre doxofanie şi teofanie porneşte şi de la erorile sofianice ale 
autorului rus: „doxofanie, o arătare a Dumnezeieştii Înţelepciuni” (Sophia divină se uneşte 
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Dumnezeu. În momentul Întrupării, lumina divină s-a concentrat, spune 
Lossky, în Hristos, Dumnezeu şi om, în care a locuit trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii (Col. 2, 9).4 

Palama subliniază caracterul factual şi nonsimbolic al fenomenelor 
de tipul luminii de pe Tabor. Din nou, Palama vorbeşte despre Moise 
suferind transfigurarea pe Sinai, în contrast cu Hristos, Care lucrează 
transfigurarea, fiind El Însuşi sursa slavei (Omilia 41[34]). Potrivit 
interpretării palamite a lui Dionisie Areopagitul, termenii theosis 
(îndumnezeire) şi henosis (unire) şi orasis (vedere) sunt sinonime (De Eccl. 
Hier.). Lumina taborică este manifestarea inteligibilă a slavei dumnezeieşti, 
această lumină este ca şi celelalte energii divine, distinctă de fiinţa lui 
Dumnezeu. 

Astfel, lumina taborică nu a fost un simplu fenomen extern, ci un 
„enhypostatic” simbol (enhypostaton symbolon), însemnând că lumina a 
fost reală, chiar dacă nu a avut o existenţă independentă ori ipostatică a ei 
proprie. Dacă ar avea existenţă proprie, s-ar fi adăugat lui Hristos ca o a 
treia natură pe lângă celelalte două, umană şi divină. Realitatea enipostatică 
ocupă un loc intermediar între de-sine-subzistent şi accidental. În cazul 
luminii taborice, ea în acelaşi timp «simbolizează» şi «este» dumnezeirea. 
Accesibilă experienţei, încă o transcende. Ca simbol „enipostatic”, ea face 
văzătorul capabil să participe la dumnezeire. Pentru Varlaam, simbolul este 
cu totul altceva decât realitatea pe care o reprezintă, ca dihotomie, iar pentru 
Gregoras, chiar şi teofania de pe Sinai şi Întruparea însăşi sunt numai 
simboluri transcendabile. Discuţia despre statutul simbolului îl duce pe 
Palama la dezvoltarea distincţiei dintre esenţa şi energiile lui 
Dumnezeu.5 
 
2. Vederea „în act” a lui Dumnezeu: Dumnezeu Se descoperă, ia formă 
în această lumină fără formă – simbol al dumnezeirii, „dat” al 
experienţei mistice, nu autocontemplare a intelectului.  
Pentru teologul luteran R. Flogaus, la Palama ar exista, pe de o parte, o 
juxtapunere a două soteriologii6 principial contradictorii şi eterogene: una 

                                                               
cu Sophia în creatură). Apud, SERGHEI BULGAKOV, Rugul care nu se mistuie, trad. 
Boris Buzilă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2001, p. 188-191 şi 194-195. 
4 IBIDEM, p. 56. 
5 N. RUSSELL, Theosis..., p. 367-368. Pentru înţelegerea simbolului la Gregoras, a se 
vedea D.N. Moschos, Platōnismos ē Christianismos? Oi philosophikes prohypotheseis tou 
Antihēsychasmou tou Nikēphorou Grēgora (1293-1361), Athens: Parousia, 1998. 
6 R. FLOGAUS, Theosis bei Palamas und Luther. Ein Beitrang zum ökumenischen 
Gespräch (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 78), Göttingen, 
1997, p. 228-271. 
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biblică, paulin-augustiniană, axată pe Întrupare şi Cruce, şi alta 
neoplatonică, mistic-energetică, isihastă; iar pe de altă parte, o nouă 
concepţie despre theosis identificată cu theoria sau vederea slavei lui 
Dumnezeu, distinctă de „theoza” vechilor Părinţi care e strict reversul 
întrupării şi kenozei lui Hristos. 

Însă, se întreabă A. de Halleux,7 distincţia reală în Dumnezeu nu 
contrazice apofatismul? Aici nu e vorba de o invenţie personală, ci de 
aceeaşi tradiţie a Sfinţilor Părinţi care aduc deja o altă restricţie principiului 
apofatismului, când afirmă existenţa a trei ipostase în fiinţa incognoscibilă. 

Axioma latină, a unei simplităţi exclusive faţă de toată distincţia 
reală, maschează inducerea în misterul divin a unei metafizici incapabile să 
ţină simultan de ambele capete ale lanţului explicativ. Chiar şi simplicitatea 
poate deveni o noţiune filosofică prin care putem pretinde să determinăm 
indeterminabilul. Dacă palamismul a sacrificat simplitatea divină în 
favoarea îndumnezeirii, tomismul a sacrificat îndumnezeirea în faţa 
simplităţii. 

Sfântul Grigorie Palama a identificat trei teme fundamentale ale 
spiritualităţii creştine răsăritene: teologia ca apofatism, revelaţia ca lumină 
şi mântuirea ca îndumnezeire,8 considerând că e nevoie să reformuleze 
chiar dogma Sfintei Treimi, care constituie în sine specificul ortodox. 
Îndumnezeit în revelaţie, omul în întregime, trup şi suflet, vede pe 
Dumnezeu în slava Sa. Vederea nu este proprie nici simţurilor, nici 
intelectului, ci mai curând le transcende pe ambele. 

În literatura patristică, spune Norman Russell, theosis sau 
îndumnezeirea a fost menţionat ca „metaforă uzuală pentru adopţia 
baptismală prin har sau pentru desăvârşirea vieţii la înviere”.9 Ceea ce nu a 
                         
7 A. de HALLEUX, Palamisme et Scolastique..., p. 428. Neabuzând, absolutizând 
apofatismul, Palama declară că se sprijină în acelaşi timp şi pe teologia apofatică şi pe cea 
catafatică: „De acest prisos de necredinţă pătimesc şi cei ce încearcă, vai, prin teologia 
negativă să arate că Dumnezeu nu are şi fiinţă, şi lucrare necreată. Noi însă le primim cu 
dragoste pe amândouă, ca pe unele ce nu se desfiinţează între ele, întărind pe fiecare din 
ele prin cealaltă, în înţelesul binecredincios” (cf., Despre cunoştinţa naturală 123, în 
Filocalia 7, p. 460). 
8 IBIDEM, p. 147. 
9 Pentru o abordare a temei patristice a lui theosis, în N. RUSSELL, The Doctrine of 
Deification in the Greek Patristic Tradition (Oxford, 2004). Contemporanii lui Palama 
confirmă ideea lui Russell. TEOLIPT AL FILADELFIEI, Cuvântul 23, 11: „Şi aşa cum 
Adam fiind plăsmuit de mâinile lui Dumnezeu din ţărână s-a făcut «suflet viu» prin suflarea 
lui Dumnezeu [Fc. 2, 7], tot aşa şi mintea plămădită de virtuţi prin chemarea aleasă a 
Domnului cântată dintr-o gândire curată şi o dispoziţie fierbinte se schimbă cu schimbare 
dumnezeiască, fiind făcută vie şi îndumnezeită de cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu” 
(în: TEOLIPT AL FILADELFIEI, CUVIOSUL ŞI MĂRTURISITORUL, Cuvinte 
duhovniceşti, imne şi scrisori, Studiu introductiv şi traducere Ioan I. Ică jr., Deisis, 2000, 
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implicat ea a fost „o experienţă personală care se poate dobândi în această 
viaţă printr-un program de rugăciune contemplativă”. Potrivit lui Russell,10 
Sfântul Grigorie Palama schimbă acest fapt, fiind acuzat de erezie în 1340, 
pentru că ar fi elaborat o teorie a îndumnezeirii prin participarea la 
energiile dumnezeieşti, ceea ce va determina împărţirea în două a 
intelectualităţii bizantine.11 Ceea ce încearcă Palama este să dea o explicaţie 
asupra modului în care fiinţa umană e transformată de Dumnezeu în 
termenii unei experienţe reale, cea a luminii deodată perceptibilă şi 
complet spirituală. Aceasta duce la postularea unei distincţii în Dumnezeu 
între aspectul imparticipabil şi transcendent – esenţa divină şi acel aspect la 
care fiinţa umană poate participa – energiile divine. El numeşte theosis şi 
putere şi energie şi har şi iluminare şi formal şi esenţial şi slava fiinţei lui 
Dumnezeu, fiind diferită de esenţa şi natura Sa. Criticii filozofi obiectau lui 
Palama atribuirea unui statut ontologic atributelor divine care, în fapt, pot 
fi diferenţiate numai în mod conceptual. Gregoras simţea că Palama chiar a 
reînviat teoria platonică a Ideilor ca intermediare între Dumnezeu şi lumea 
creată.12 

Într-un studiu recent despre realismul mistic13 la Sf. Grigorie 
Palama, Haakon Gunnarsson, încearcă să arate că întreprinderea lui Palama 
este una îndrăzneaţă. Părintele isihast având, de altfel, puternice rezerve în 
abordarea exclusiv apofatică a realităţii divine, va încerca să facă inteligibilă 
experienţa mistică în limbajul ştiinţific şi filozofic al timpului său. Însă, 

                                                               
p. 306); SFÂNTUL GRIGORIE SINAITUL, Capete după acrostih 53: „Fiii învierii lui 
Hristos vor fi, zice, minţi, adică deopotrivă cu îngerii, ajunşi sfinţi prin nestricăciune şi 
îndumnezeire” (în Filocalia 7, p. 101). 
10 IBIDEM, p. 304-309. 
11 O privire sinoptică a abordării de către Palama a lui theosis vezi J. LISON, La 
divinisation selon Grégoire Palamas. Un sommet de la théologie orthodoxe, în Irénikon 
67 (1994), p. 59-70. De asemenea, G. MANTZRIDIS, Deification of Man: St Gregory 
Palamas and the Orthodox Tradition (Crestwood, NY: SVS Press, 1984, p. 147-268); 
R.FLOGAUS, Theosis bei Palamas und Luther: ein Beitrang zum ökumenischen Gespräch 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, p. 77-248); A.N. WILLIAMS, The Ground oh 
Union: Deification in Aquinas and Palamas (New York & Oxford: Oxford University 
Press, 1999, p. 102-156); T. L. ANASTOS, Gregory Palamas’ Radicalization of the 
Essence, Energies, and Hypostasis Model of God, în GOTR 38 (1993), p. 335-349; 
Y.SPITERIS, Palamas: la gratia e l’esperienza. Gregorio Palamas nella discussione 
teologica, Pubblicazioni del centro Aletti 17 (Rome, 1996); K. SAVVIDIS, Die Lehre von 
der Vergöttlichung des Menschen bei Maximos dem Bekkenner und ihre Rezeption durch 
Gregor Palamas (St. Ottilien: EOS Verlag, 1997). 
12 NORMAN RUSSELL, Theosis and Gregory Palamas: Continuity or Doctrinal Change?, 
în SVTQ 50:4 (2006), p. 365-366.  
13 HAAKON GUNNARSSON, Mystical Realism in the Early Theology of Gregory 
Palamas. Context and Analysis, Götegorg: University of Göteborg, 2002. 
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paradoxal, „aproape orice încercare ajunge să stabilească faptul că 
spiritualul nu poate fi cuprins de capacitatea naturală a intelectului uman”. 
Gunnarsson concluzionează că, la nivel filosofic, „este dificil să vezi dacă 
(abordarea lui Palama) întruneşte standardele pentru o epistemologie 
convingătoare a experienţei mistice”.14 

Palama prezintă theosis ca pe un dar al Duhului,15 care, 
imparticipabil în esenţă, este numit în energia Sa îndumnezeitoare: 
„dumnezeiere”, „thearchie” şi „theosis” – toţi, termeni dionisieni. Theosis 
nu poate fi ceva reificat, exprimând o relaţie, nu un lucru. Cel îndumnezeit 
prin har devine homotheoi – în întregime una cu Dumnezeu, termen 
hristologic folosit de Părinţi ce se referă la trupul îndumnezeit al lui Hristos 
şi pe care Palama îl extinde şi asupra sfinţilor. Prin har ei devin anarchoi 
(fără început) şi ateleutētoi (fără sfârşit), nu pentru că devin ceea ce este 
Dumnezeu prin fiinţă, ci pentru că ei ajung să se împărtăşească din atributele 
Sale. Şi pentru Sf. Maxim „îndumnezeirea (theosis) este nenăscută”.16 
Akindynos face referire la 2 Pt. 1, 4: „părtaşi firii dumnezeieşti”,17 susţinând 
că Palama postulează mai multe divinităţi, nedorind să admită participarea 
la esenţa divină. Acesta din urmă, în dialogul Theophanes, demonstrează că 
participarea în Dumnezeu nu este ceva ce deţinem de la început, ca pe un 
aspect constitutiv al fiinţei noastre, ci este un dar făcut celor ce petrec în 
vieţuirea creştină, fiind, de altfel, scopul creaţiei noastre. Energia necreată a 

                         
14 IBIDEM, p. 190, apud N. RUSSELL, Theosis..., p. 366. 
15 PALAMAS, On Divine Energies 33-37 (ed. Perrella, 1030-1034), cf. N. RUSSELL, 
Theosis..., p. 70. 
16 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie 61, scolia 16: 
„Îndumnezeirea nenăscută este lumina consistentă a dumnezeirii în cei vrednici, care nu 
are început, ci numai o arătare neînţeleasă”, în „Filocalia 3”, trad. D. Stăniloae, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 322. În momentul în care Varlaam neagă realitatea 
energiilor dumnezeieşti, susţinând că orice nu este fiinţa lui Dumnezeu are un început în 
timp şi trebuie să fie creat, Palama îl citează pe Sf. Maxim şi pe Capadocieni ca suport al 
ideii că există realităţi divine care sunt participabile şi totuşi nu sunt fiinţă. Palama recurge 
la un argument soteriologic: dacă puterile sau energiile nu sunt realităţi eterne, harul 
îndumnezeitor al Sf. Duh va fi şi el unul creat şi astfel incapabil să-l îndumnezeiască pe 
credincios. Este exact argumentul folosit şi de Atanasie pentru homoousion al Sf. Duh. Acum 
Palama anunţă un al treilea termen participabil ca legătură între Duhul şi credincios, o realitate 
care este participată, dar nu-şi derivă existenţa prin participare, care este mai mult decât 
simbolic, dar nu auto-subzistent. Pe de altă parte, era necesară clarificarea utilizării 
cuvântului «dumnezeiri» (theotētes) ca termen alternativ pentru energii şi descriere a fiinţei 
umane îndumnezeite drept „necreată prin har” (aktistos dia tēn charin) – apud 
N.RUSSELL, Theosis..., p. 368-369. 
17 O istorie a exegezei acestui text, la N. RUSSELL, Partakers of the Divine Nature (2 
Peter 1.4) in the Byzantine Tradition, în Kathegetria. Essays presented to Joan Hussey for 
her 80th birthday (Camberley: Porphyrogenitus, 1988), p. 51-67. 
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lui Dumnezeu este merizome ̄ ameristōs (împărţită nedespărţit) şi nu poate să 
fie, astfel, fiinţa dumnezeiască cea transcendentă, pe care Sf. Părinţi nu o 
numesc niciodată la plural. Fiinţa umană poate împărtăşi numai aspectele 
plurale din Dumnezeu.18 

Rezultă ideea că theosis la Palama reflectă un realism mistic bazat 
pe participarea la Dumnezeu ca lumină. Theosis este experimentat ca o 
participare dinamică, indiscutabil împlinită desăvârşit în viaţa ce va să fie, 
dar de atins în această viaţă prin practicarea rugăciunii isihaste. Theosis nu 
este doar un nume pentru harul necreat, o schimbare adusă asupra 
credinciosului prin acţiunea divină, aşa cum susţin oponenţii, ci semnifică o 
participare reală la viaţa lui Dumnezeu, făcându-ne homotheoi şi dumnezei 
prin har; în timp ce rămânem ipostatic distincţi devenim energetic una, 
prăpastia ontologică nu este traversată ori înlăturată prin îndumnezeire. 
Potrivit „formulei schimbului” caracteristică lui Irineu şi Atanasie şi theosis 
nu este decât rezultatul complementar, într-o versiune mai tehnică, a 
îndumnezeirii naturii umane a Lui Hristos prin unirea ipostatică şi 
comunicarea însuşirilor. 

Dumnezeu este lumină,19 întru El nu-i niciun întuneric: „Şi aceasta 
este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că Dumnezeu este 
lumină şi niciun întuneric nu este întru El ” (I Ioan 1, 5). Hristos este 
lumina lumii: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla 
                         
18 N. RUSSELL, Theosis..., p. 372-373. 
19 Cuvântul Dumnezeu (θεός), de origine sanscrită, înseamnă lumină sau zi (cuvântul 
sanscrit este deva – în latină deus). Lumina este aceea care caracterizează cele mai multe 
zeităţi sau cea care se confundă cu zeitatea. Vezi, KARL KERÉNYI, Antike Religion, 
München 1971, p. 207-217. Pe de altă parte, în analiza SF. GRIGORIE DE NYSSA 
(Despre dumnezeirea Fiului şi a Duhului Sfânt; PG 46, 573D–576A) apare un alt sens al 
cuvântului dumnezeire: „Pnevmatomahii spun că Dumnezeirea înseamnă firea. Noi însă 
spunem că nume care să însemneze ceva firea dumnezeiască fie nu are fie nu are pentru 
noi..., (numele) e ceva din cele însemnate în jurul ei... şarpele arată că numele 
«dumnezeire» are semnificaţie de lucrare văzătoare... «Vi se vor deschide ochii şi veţi fi 
ca nişte dumnezei» (Fac. 3, 5). Prin urmare, apelativul «dumnezeire» înfăţişează nu firea, 
ci puterea văzătoare”. „«Dumnezeu» arată pe Cel ce lucrează, iar «dumnezeire» arată 
lucrarea; dar lucrarea nu e nimic din cei Trei, ci mai degrabă fiecare din cei Trei 
lucrează” - Cf. Tomosul sinodului constantinopolitan din mai-august 1351 – principalul 
text oficial al dogmei energiilor necreate („Studii Teologice”, nr. 1/2005, trad. Ioan I. Ică 
jr., p. 76). Sfântul Ioan Damaschin, dintre toate numele care se dau lui Dumnezeu reţine 
două: „Cel ce este” (Ieş. 3, 14) sau „Cel bun” (expresie dionisiană), care „indică existenţa 
Lui, dar nu ce este Dumnezeu” şi „Dumnezeu” (ὁ Θεός), care derivă: sau de la θεειν, ce 
înseamnă a alerga şi a înconjura toate sau de la αἴθειν, care înseamnă a arde, căci 
Dumnezeu este foc mistuitor a toată răutatea (Ev. 12, 29), sau de la θεάσθαι, care 
înseamnă a vedea totul, deoarece Lui nu I se poate ascunde nimic şi observă toate. Al 
doilea nume indică activitatea (Cf. SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, I, 9, 
trad. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 37-38). 
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în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12) şi îi trimite pe discipoli să 
fie şi ei lumină: „Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf 
de munte să se ascundă” (Matei 5, 14). Tema luminii dumnezeieşti a avut o 
deosebită importanţă în creştinism încă de la început. Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh sunt lumina cea întreită, de la care întreaga creaţie primeşte lumina.20 
Însă, aşa cum remarcă şi H. Alfeyev,21 vederea lui Dumnezeu ca lumină este 
caracteristica esenţială a terminologiei misticii Sf. Simeon Noul Teolog. 
Termenul phos, verbul orao, ca şi alţi corelativi temei vederii lui Dumnezeu 
(photizo, photismos, ellampo, ellampsis, thea, theaomai, orasis, ş.a.) sunt 
folosiţi mult de Sf. Simeon, fiind caracteristici literaturii bizantine.22 

La întrebarea dacă natura intelectului – nous – este radiantă şi 
lumina provine din însuşi intelectul sau altceva apare din afară şi îl 
luminează, se afirmă că fără harul lui Dumnezeu intelectul nu poate fi 
iluminat în timpul rugăciunii. Lumina pe care o văd asceţii este nu o 
manifestare a strălucirii iniţiale a intelectului, ci o lumină de origine 
dumnezeiască. Potrivit lui Evagrie, între propria strălucire sau lumina 
intelectului uman şi lumina dumnezeiască există o înrudire: intelectul – nous 
– este creat după chipul lui Dumnezeu, lumina lui este în „legătură cu El”. 
În Gnosticul, 55,23 Evagrie zice: „...la ceasul rugăciunii contemplă chiar 
lumina intelectului; ea însăşi îi iluminează”, iar în Tratatul practic 64,24 
apare o idee asemănătoare: „Semn al nepătimirii: mintea începe să-şi vadă 
propria lumină”. Lumina este unul din simbolurile cel mai des folosite de 
Evagrie pentru a exprima accesul intelectului la gnoză.  

O paralelă în Evagrie şi Palama, în acest sens, ar demonstra 
organicitatea teologiei orientale vreme de un mileniu. Antoine de 
Guillaumont a consacrat un studiu special autocontemplării intelectului în 
scrierile evagriene: „în momentele de rugăciune pură, intelectul se vede pe 
sine însuşi şi se vede întrucât a devenit luminos; dar această lumină care-i 
îngăduie să se vadă, să-şi vadă «starea» este chiar lumina dumnezeiască, 
Dumnezeu Însuşi, căci, aşa cum zice Evagrie, reluând formula ioaneică: 
«Dumnezeu e lumină în esenţa Lui» (KG, I, 35). Nu e chiar Dumnezeu 

                         
20 GEOGIOS I. MANTZARIDES, The Deification of Man, St. Vladimir’s Seminary Press, 
New Zork 1984, p. 96. 
21 HILARION ALFEYEV, The Patristic Background of St. Symon the New Theologian’s 
Doctrine of the Divine Light, în „Studia Patristica”, vol. 32, Leuven, 1997, p. 229. 
22 K. KRUMBACHER, Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum 
Ende des Ostroemischen Reiches (2ed), în colaborare cu Albert Ehrhard şi Heinrich Gelzer, 
München 1897, (aici ed. 1958 p. 677, nota 4). 
23 EVAGRIE PONTICUL, Tratat practic. Gnosticul (ediţia a II-a), Introducere, dosar, 
traducere şi comentarii de Cristian Bădiliţă, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 159. 
24 IBIDEM, p. 113. 
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Însuşi, în esenţa Lui, cel pe care îl vede, ci, precum bătrânii Israelului, 
«locul lui Dumnezeu»; altfel spus, intelectul se vede pe sine însuşi 
înveşmântat în lumină dumnezeiască. Această viziune ţine de ceea ce 
Evagrie numeşte contemplaţie naturală primă, care are ca obiect naturile 
create inteligibile, adică intelectele, cealaltă contemplaţie, naturală secundă, 
având ca obiect naturile vizibile şi materiale; de aceea ea este accesibilă 
intelectului încă unit cu trupul. Dar, în măsura în care captează lumina 
dumnezeiască, ea participă deja la cunoaşterea lui Dumnezeu”.25  

Teoria lui Evagrie despre contemplarea lui Dumnezeu şi iluminarea 
intelectului are ca fundament scripturistic pasajul din Ieşire 24, 10: „Şi au 
văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva ce 
semăna cu un lucru de safir, curat şi limpede ca seninul cerului”. Evagrie 
citează, bineînţeles, versiunea Septuagintei, care atenuează textul, versiunea 
masoretică având nu „locul lui Dumnezeu”, ci pur şi simplu „l-au văzut pe 
Dumnezeul lui Israel”. Philon (De Confusione linguarum 97) interpretează 
alegoric „locul lui Dumnezeu” prin Logos, diferit de Fiinţă. Distincţia pe 
care o va face mai târziu Palama între energiile necreate (ce pot fi 
contemplate) şi Fiinţa dumnezeiască e o reformulare a distincţiei philoniene. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul descrie şi el starea intelectului din 
timpul iluminării mistice, considerând această transfigurare drept 
«îmbinată» (egkratheis) cu lumina Duhului Sfânt: „Când mintea porneşte în 
focul dragostei spre Dumnezeu nu se mai simte nici pe sine, nici vreun lucru 
oarecare. Căci luminată fiind de lumina dumnezeiască cea nemărginită, 
părăseşte simţirea faţă de toate cele făcute de Dumnezeu, precum şi ochiul 
sensibil nu mai simte stelele când răsare soarele”.26 Cu privire la natura 
luminii care a strălucit pe faţa Domnului, Sf. Maxim spune că era 
neapropiată – aprositon şi inteligibilă – noeton, un simbol al dumnezeirii27 
lui Hristos. Lumina de pe Tabor, oricât de covârşitoare este, e numai o 
coborâre spre noi a dumnezeirii mai presus de minte. Termenul simbol – 
„lumina ce s-a arătat simţurilor e simbol al ascunzimii nearătate” – denotă 
în opera maximiană manifestarea unei realităţi dumnezeieşti ascunse care, 
deşi revelată nu încetează niciodată să rămână un mister. Acea lumină este 
un simbol al unei înţelegeri experimentale mai presus de orice înţelegere 
intelectuală definită conceptual a lui Dumnezeu. Vederea luminii taborice 

                         
25 ANTOINE DE GUILLAUMONT, Étude sur la spiritualité de l’Orient chrétien, Abbaye 
de Bellefontaine, 1996, p. 148. 
26 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Capete despre dragoste I, 10, în 
„Filocalia” vol. 2, trad. D. Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 55. 
27 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua (26), în PSB 80, trad. D. Stăniloae, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1983, p. 125. 
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nu înseamnă vederea fiinţei lui Dumnezeu, ci cel mai înalt grad de 
manifestare a lui Dumnezeu.28 

Lumina descrisă de Sf. Simeon Noul Teolog este imaterială29 – 
aylos, simplă, fără formă, necompusă, netrupească. Deşi dincolo de orice 
categorii, de materie şi formă, Dumnezeu Se descoperă, ia formă în această 
lumină fără formă (amorpho photi): „Dumnezeu nu Se arată într-o figură 
sau într-o întipărire, ci luând chip într-o lumină neînţeleasă, neapropiată şi 
fără chip [en amorpho photi morphoumenos]…”(Cateheza 35).30 Spre 
deosebire de Evagrie şi alţi predecesori, nu vorbeşte despre lumina naturală 
a minţii, ci numai despre lumina dumnezeiască, cea care iluminează mintea. 
Sf. Simeon arată că întreaga fiinţă umană: minte, suflet şi trup, este 
transfigurată de lumina dumnezeiască.31 

Vorbind despre „necesitatea luminii” şi vederea „în act” a lui 
Dumnezeu, Sfântul Grigorie Palama arată structura energetic-participativă a 
experienţei iluminatoare: „Căci fără venirea unui har dumnezeiesc n-ar 
putea exista minte/inteligenţă care să vadă aflând o simţire dumnezeiască şi 
să ajungă să fie cu adevărat ea însăşi în act, aşa cum nici ochiul nu poate 
asta fără lumina simţită. Căci pentru cele veşnice, adică deiforme, El Însuşi 
este lumină şi nu altceva; ...Iar aşa cum atunci când e activ, ochiul devine el 
însuşi lumina..., în acelaşi mod şi cel ce a avut parte de activitatea/energia 
dumnezeiască şi s-a schimbat/transformat cu schimbarea/transformarea 
dumnezeiască [theian alloiosin] este el însuşi ca o lumină, se uneşte cu 
lumina şi împreună cu lumina vede în chip conştient cele care fără acest 
atât de mare şi negrăit har sunt nearătate pentru toţi…”.32 

                         
28 IBIDEM, p. 126 (n. 129), 158, 164 şi 187. 
29 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Imne, Epistole şi Capitole. Scrieri III, 
Introducere şi traducere Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 215: „... să vedem în chip 
imaterial în cele materiale Lumina imaterială Care, spuneam că era Dumnezeu Cel mai-
presus-de-fără-început, invizibilă pentru ochii sensibili şi materiali şi inaccesibilă pentru 
ochii mentali ai inimii” (Imnul 38). 
30 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze. Scrieri II, Studiu introductiv şi 
traducere Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 361. Şi, de asemenea: „... mă separă de 
cele de jos şi mă uneşte de strălucirea ei în chip negrăit, fie că se arată dintr-o dată întreg 
înăuntrul meu, lumină sferică [phos spheroeides], senină şi dumnezeiască, fără formă, 
fără chip, cu o formă fără formă, făcându-se văzută şi grăind către mine acestea: –  De 
ce mă circumscrii…?” (Imnul 50, trad. rom. cit., p. 260). 
31 Imnul 50: „… vei vedea în văzduhul cu totul alb al sufletului o lumină foarte 
strălucitoare, vei vedea în chip imaterial fiinţa cea imaterială străbătând cu adevărat 
sufletul întreg, şi, plecând de la acesta, şi trupul întreg, întrucât sufletul netrupesc este în 
acesta întreg, şi atunci trupul tău va străluci ca şi sufletul tău, iar sufletul va fulgera ca 
harul strălucitor, ca Dumnezeu” (trad. rom. cit., p. 263-264). 
32 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Discurs/tratat despre intrarea Preasfintei 
Fecioare în Sfânta Sfintelor şi despre viaţa ei deiformă de aici (Omilia 53), 60, în Diac. 
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Vederea luminii dumnezeieşti necreate nu este un simbol (în sensul 
obişnuit al termenului nu în cel teologic, unire dintre creat şi necreat) al 
slavei divine, niciun fenomen impersonal, ci nemijlocita prezenţă a lui 
Dumnezeu în Treime, în lucrare/energie. Deşi nu e sensibilă, se răspândeşte 
din suflet în afară, pe faţa şi pe trupul celui ce o are înlăuntru, ca atare. 
Lumina de pe faţa lui Moise era văzută şi cu ochii trupeşti de cei ce îl 
priveau. E o deosebire însă între răspândirea acelei lumini pe faţa celor ce o 
văd în duhul lor şi lumina însăşi văzută de ei. Chiar dacă se vedea şi cu ochii 
trupeşti, nu se vedea prin puterea naturală a ochilor, ci prin Sfântul Duh care 
lucra prin mintea şi prin ochii lor. Reflexul luminii dumnezeieşti are 
perceptibilitate diferită de lumina însăşi. Lumina dumnezeiască este 
necreată, dar este vizibilă cu ochii trupeşti datorită lucrării Duhului Sfânt. 
Hristos Însuşi străluceşte în cel cu viaţă sfântă.33 

În privinţa naturii luminii, Palama susţine că aceasta este necreată, 
în timp ce Varlaam argumentează că este creată. Un argument de bază 
folosit de Varlaam este unul bazat pe tradiţia augustiniană care afirmă că 
dovadă a creaturalităţii este faptul că ea călătoreşte spre simţuri cu ajutorul 
aerului şi numai un proces de abstracţie, prin imaginaţie, face intelectul să 
devină conştient de ea (Tr. 1, 3). 

Opunându-se argumentului varlaamit că lumina Schimbării la faţă 
luminează din trupul lui Hristos şi călătoreşte prin aer spre simţurile 
apostolilor, Palama ripostează demonstrând că lumina în discuţie nu este 
subiect al experienţei simţului (nici pentru acest mod al intelectului) şi nici 
nu călătoreşte prin sau nu este vizibilă cu ajutorul aerului. În argumentaţia 
sa Palama citează pe Dionisie Areopagitul, care susţine că în veacul viitor 
„vom fi iluminaţi de teofania vizibilă a lui Hristos, aşa cum au fost discipolii 
la Schimbare...” (De Div. Nom. I, 4; Tr. I, 3, 26). Sf. Dionisie scrie că 
ambele iluminări sunt la fel. Varlaam aderă la învăţătura latină privind 
vederea lui Dumnezeu din veacul viitor cu ajutorul supranaturalei lumen 
gloria create. 

De aceea, nu poate fi vorba de nicio slavă a Schimbării la faţă 
călătorind dinspre trupul lui Hristos prin aer şi intrând în minţile apostolilor 
prin intermediul simţurilor. Trupul lui Hristos iluminează apostolii 
dinlăuntru, numai întrucât aceeaşi lumină a strălucirii trupului îi ilumina 
deja pe aceştia din interior. „Deci, – spune Sf. Grigorie Palama – cele 
văzute erau sau lumină, sau se aflau în altă lumină. Dar toate cele de acolo 
                                                               
IOAN I. ICĂ jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea isihastă a 
secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei. Studii şi texte, 
Ed. Deisis, Sibiu, 2008, p. 363-364. 
33 NICOLAE MOŞOIU, Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare 
a Părintelui profesor Dumitru Stăniloae, Ed. Paralela 45, Braşov, 2000, p. 98-100. 
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erau simple. Aşadar, toate acelea erau lumină. Fiindcă le vedea însă după 
ce se depăşise pe sine însuşi şi ajunsese în întuneric, nu vedea nici prin 
simţuri, nici cu mintea. Deci acea lumină este de sine văzătoare şi se 
ascundea în acelaşi sens de depăşire de cei care nu au devenit fără ochi. 
Căci cum s-ar vedea în oarecare chip, prin lucrarea minţii, ceea ce se vede 
şi se înţelege ea însăşi prin sine” (τὸ αὐτοπτικὸν καὶ αὐτονόητον).34 
Lumina însăşi se vede pe sine, e de-sine-văzătoare / αὐτοπτικὸν. Aceasta 
arată că e lumina văzătoare a Persoanei lui Hristos, care se întipăreşte ca 
Subiect văzător în subiectul văzător al credinciosului, făcându-i proprie 
vederea Lui. 

„Ne-am fi aşteptat, susţine Romanidis, ca Meyendorff să fi luat în 
serios notă de principiile epistemologice, subliniind disputa. În schimb, 
prezintă o explicaţie bazată pe teoriile sale privind pe Dionisie Areopagitul 
şi umanismul nominalist platonic al lui Varlaam. Mai departe confundă 
problema creat/necreat a luminii taborice cu o chestiune imaginară privind 
simbolismul sacramental”.35 

Palama este indignat de ideea că lumina necreată trebuie să fie 
văzută de simţurile singure şi argumentează că această vedere nu este 
proprie nici simţurilor, nici intelectului, ci mai curând le transcende pe 
ambele, fiind în acelaşi timp cunoscută şi necunoscută. Pe muntele Tabor, 
trupul lui Hristos sursă a slavei în virtutea Întrupării, iluminează pe apostoli 
din afară, pe câtă vreme acum, acelaşi trup iluminează pe creştini din 
interior (Tr. I, 3, 38). Varlaam, aşadar, se înşală în argumentarea că această 
lumină din trupul lui Hristos poate fi experiată direct prin simţurile singure. 
Apărarea palamită a caracterului necreat al luminii scoate în evidenţă faptul 
că aceasta strălucea nu numai din trupul lui Hristos, dar şi străfulgera din 
nor şi nu se vedea prin intermediul aerului. Norul care coborâse peste 
apostoli era, de asemenea, sursă a unei slave asemănătoare. 

Meyendorff are un articol unde dezvoltă teoria misticismului său 
sacramental incarnaţional.36 

Dumnezeu este numit lumină nu după esenţa Sa, ci după energia Sa. 
Dacă energiile care manifestă natura lui Dumnezeu sunt numite lumină, nu 
este doar prin analogie cu lumina materială, ci lumina divină este un dat al 
experienţei mistice. Este caracterul vizibil al dumnezeirii. Această lumină 

                         
34 „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie” 56, cf. Filocalia 7, trad. cit., p. 308. Chiar 
simplitatea luminii dumnezeieşti văzute arată că ea se trăieşte în intensitate, nu în 
orizontalitatea juxtapusă sau în succesiunea schimbătoare a formelor. E intensitatea 
unitară, dar complexă a Persoanei sau a Persoanelor dumnezeieşti unite prin fiinţă. 
35 ROMANIDIS, Notes II..., p. 8-9. 
36 J. MEYENDORFF,  Le thème du retour en soi dans la doctrine palamite du XIV siècle, 
în «Revue d’histoire des religions», CXLV, no. 2/1954, p. 188-206. 
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(φῶς) sau iluminare (ἔλλαμψις) este nematerială (ἂῢλον). Tomosul 
aghioritic distinge între: 1) lumina sensibilă, 2) lumina inteligenţei şi 3) lumina 
necreată. Vederea şi inteligenţa nu percep una şi aceeaşi lumină. Această 
lumină necreată, veşnică şi îndumnezeitoare este numele harului (χάρις).37 

Sf. Grigorie dezvoltă natura experienţei mistice spunând că lumina 
pe care au văzut-o apostolii pe Muntele Taborului este proprie lui 
Dumnezeu prin natura ei:38 veşnică, nesfârşită, existând în afara timpului şi 
a spaţiului, ea apărea în teofaniile veterotestamentare ca slavă39 a lui 
Dumnezeu. În momentul Întrupării, lumina divină s-a concentrat, spune 
Lossky, în Hristos, Dumnezeu şi om, în care a locuit trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii (Col. 2, 9).40 

Cu toţii vor vedea slava lui Dumnezeu ajungând la desăvârşire, arată 
părintele Romanides, dacă aleg să lucreze pentru ea. Urmând Sf. Pavel şi 
Evangheliei după Ioan, Părinţii susţin că aceia care nu au văzut slava lui 
Hristos înviat în această viaţă, o vor vedea în focul nemistuit şi în 
întunericul cel mai din afară în cealaltă viaţă. Slava necreată pe care o are, 
consubstanţial cu Tatăl, şi Hristos este Rai pentru cei care au fost vindecaţi 
de iubirea egoistă pe care au transformat-o în iubire altruistă şi iad pentru 
cei care au ales să rămână nevindecaţi în egoismul lor. Biserica nu trimite 
pe nimeni în Rai sau iad, ci pregăteşte credinciosul pentru vederea lui 
Hristos în slavă de care vor avea parte toţi. Dumnezeu iubeşte păcătosul la 
fel cum îşi iubeşte sfinţii Săi. El vrea vindecarea tuturor, dar nu toţi o 
acceptă. Înseamnă că iertarea păcatelor nu este suficientă pentru a-L vedea 
pe Hristos în slavă. Putem afirma, acum, că tradiţia anselmiană în care 
salvaţi sunt cei pe care Hristos se presupune că îi reconciliază cu Dumnezeu, 
nu este o opţiune în Tradiţia Ortodoxă. Comentând 2 Cor. 5, 19, de 
                         
37 VLADIMIR LOSSKY, Teologia luminii la Sfântul Grigorie Palama, în După chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu, trad. Anca Manolache, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 38-67 
(aici 53-55). 
38 Vezi şi A. GOLITZIN, Forma lui Dumnezeu şi Vederea Slavei: Reflecţii asupra 
controversei „antropomorfite” din anul 399 d.Hr., în Hieromonah ALEXANDER 
GOLITZIN, Mistagogia: Experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie, tr. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, 
Sibiu, 1998, p. 184-267, în special p. 232-236. 
39 Potrivit lui Serghei Bulgakov, orice teofanie se raportează la întruparea lui Dumnezeu şi, 
implicit, la principiul maternităţii divine. Aici se întrepătrund două aspecte ale revelaţiei 
slavei lui Dumnezeu: prin întruparea Logosului – norul ca principiu al maternităţii divine 
şi prin teofanie – focul mistuitor, ambele inseparabile. El continuă, spunând că „vederea 
slavei lui Dumnezeu nu este vederea chipului lui Dumnezeu”, doxofania nu este teofanie. 
Desigur, această distincţie dintre doxofanie şi teofanie porneşte şi de la erorile sofianice ale 
autorului rus: „doxofanie, o arătare a Dumnezeieştii Înţelepciuni” (Sophia divină se uneşte 
cu Sophia în creatură). Apud, SERGHEI BULGAKOV, Rugul care nu se mistuie, trad. 
Boris Buzilă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2001, p. 188-191 şi 194-195. 
40 IBIDEM, p. 56. 
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exemplu, Sf. Ioan Hrisostom spune că trebuie „să fim împăcaţi cu 
Dumnezeu”. Pavel nu spune „Împacă pe Dumnezeu cu tine, pentru că nu El 
urăşte, ci tu”.41 
 
3. Lumina taborică, simultan «simbolizează» şi «este» dumnezeirea. 
Caracterul factual şi nonsimbolic al fenomenelor de tipul luminii de pe 
Tabor. Cunoaşterea lui Dumnezeu printr-un „enhypostatic” simbol 
(enhypostaton symbolon) 
Potrivit lui Jaroslav Pelikan, Sfântului Grigorie Palama „îi revine sarcina de 
a articula o nouă teologie a vieţii spirituale” şi, citându-l pe Meyendorff, îl 
socoteşte drept „cel care a preluat experienţele mistice personale ale lui 
Simeon dându-le o «rigoare teologică» pe care nu o mai avuseseră 
înainte”.42 Noutatea teologiei palamite constă în reinterpretarea 
fundamentală a unor accente, mergând înapoi până la Origen şi Dionisie 
Areopagitul, şi afirmarea rolului experienţei religioase, contrazicând 
reputaţia teologiei bizantine de imobilism dogmatic. Palama şi-a elaborat 
sinteza în opoziţie conştientă faţă de poziţiile alternative. 

Conform lui Varlaam de Calabria, revelaţia dumnezeiască şi 
filosofia clasică ar fi avut aceeaşi ţintă. „Platon nu este decât Moise cu 
accent atic”43 care înţelesese bine transcendenţa divină. În opoziţie cu o 
astfel de anulare a diferenţei dintre doctrina Evangheliei şi învăţăturile 
grecilor, Palama a insistat asupra faptului că toţi credincioşii împărtăşeau nu 
doar o cunoaştere a lui Dumnezeu (γνῶσις), ci o unire cu Dumnezeu 
(‛ένωσις),44 depăşire a tuturor „aspiraţiilor psihologice sau a misticismului 
exterior harului întrupării”.45 Palama subliniază caracterul factual şi 
nonsimbolic al fenomenelor de tipul luminii de pe Tabor. În sinodul palamit 
din 1351 s-a precizat: „Noi discutăm în contradictoriu despre dogme şi 
fapte”, nu despre vorbe, fiind astfel respinsă pretenţia lui Varlaam că 
disensiunile teologice ţin mai mult de modul de exprimare, şi nu de conţinut. 

Din dialogul Theophanes, desprindem şi principiul metodologic 
patristic de „a respecta ambele” aspecte ale unui adevăr care era dialectic, 

                         
41 JOHN S. ROMANIDES, The cure… [part IV, s. 32. „Synods as Associations of 
Neurological Clinics a. Heaven and Hell”, apud www.romanity.org website]. 
42 J. MEYENDORFF, Introduction..., p. 221, cf. JAROSLAV PELIKAN, Tradiţia 
creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei. II. Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), 
trad. şi note de Pr. prof. Nicolai Buga, Ed. Polirom, 2005, p. 286. 
43 Triade I, 1,13, MEYENDORFF, p. 33. 
44 Triade I, 3,20, MEYENDORFF, p. 153. Diferenţa era evidentă şi în cele două axiome: 
„Cunoaşte-te pe tine însuţi” (Socrate) şi „Ia seama asupra ta” (Deut. 15,9). Prima cerea o 
cunoaştere de sine, a doua sinergia dintre har şi libertate.  
45 J. MEYENDORFF, Introduction..., p. 214. 
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întrucât erezia nu ar consta în negarea totală a unei dogme, cât în aderarea la 
unul dintre polii unei dogme dialectice în detrimentul celuilalt. „Firesc 
oricărui om care mărturiseşte corect să spună acum un lucru, iar imediat 
altul, amândouă fiind adevărate” (Cap. 121). Sfântul Grigorie Palama a 
identificat trei teme fundamentale ale spiritualităţii creştine răsăritene: 
teologia ca apofatism, revelaţia ca lumină şi mântuirea ca îndumnezeire,46 
considerând că e nevoie să reformuleze chiar dogma Sfintei Treimi, care 
constituie în sine specificul ortodox. 

Aşa cum demonstrează Meyendorff, la temelia controverselor 
teologice bizantine din secolul al XIV-lea stă problema „teologiei 
apofatice”.47 Atât Palama, cât şi adversarii săi erau de acord în privinţa 
imposibilităţii cunoaşterii directe a fiinţei lui Dumnezeu, dar pentru Palama 
cauza se află în firea lui Dumnezeu mai presus decât toate existenţele şi de 
cunoaşterea care provine din existenţe. Din cauza transcendenţei lui 
Dumnezeu, relaţia cu El se defineşte ca tăcere, însă „nu respingere a trăirii 
teologice, ci ca altă cale către cunoaştere”,48 cunoaştere autentică, nu 
absenţă a ei. Palama i-a atacat pe cei pe care preocuparea pentru apofatic îi 
conducea la negarea oricărei activităţi sau viziuni dincolo de aceasta. 
Apofatismul e mai mult decât negaţia, depăşind chiar şi negaţia, deoarece 
Dumnezeu nu este numai „incognoscibil”, ci şi „supraincognoscibil” 
(ὑπεράγνωστος). Cantonarea convenţională numai pe teologia negaţiei nu 
atingea îndeajuns nivelul apofatic propriu. 

„Contemplarea e altceva decât teologia” (Tr. 2.3.49) şi, de 
asemenea, decât teologia apofatică. Scopul contemplaţiei era vederea lui 
Dumnezeu, ceea ce reprezintă mai mult decât teologia apofatică. La fel, 
unirea cu Dumnezeu la care conducea contemplarea şi vederea Lui îl 
copleşea pe credincios cu o realitate pentru care vocabularul apofatic nu era 
adecvat. În felul acesta, afirmă Jaroslav Pelikan, „Palama căuta să salveze 
transcendenţa divină şi corolarul ei, teologia apofatică, din contextul 
neoplatonic în care se menţinuse adesea, şi s-o fundamenteze, în schimb, pe 
doctrina creştină a revelaţiei”.49 S-a sugerat că „ceea ce e unic în teologia 
palamită este ridicarea Schimbării la Faţă la un grad de o importanţă care-l 
face virtual egal cu cel al celorlalte acte ale iconomiei divine”.50 Ce era 
lumina pe care au văzut-o ucenicii? Dacă nu aparţinea niciuneia dintre cele 

                         
46 IBIDEM, p. 147. 
47 IBIDEM, p. 281. 
48 Arhim. KIPRIAN, Altropologija Sv. Grigorija Palamy [Antropologia Sfântului Grigorie 
Palama], Paris, 1950, p. 278. 
49 J. PELIKAN, Tradiţia..., vol. II (600-1700), p. 290. 
50 LEONIDAS C. CONTOS, The concept of theosis in Saint Gregory Palamas. With 
critical text of the Contra Akindynum, (2 vol.), Los Angeles, 1963, aici vol. 1, p. 64. 
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două naturi ale Mântuitorului, ar fi trebuit să fie concepută o a treia realitate, 
ceea ce ar fi însemnat existenţa în Hristos a trei naturi. Nefiind parte a 
naturii umane, trebuia să aparţină celei dumnezeieşti şi, prin urmare, 
necreată, o descoperire a „ceea ce am fost odată şi vom fi” (Om. 16), când El 
ne va îndumnezei. Jaroslav Pelikan adaugă: „Constituindu-se în 
corespondent al accentului pus pe mistică, pe viziune ca instrument şi scop 
al credinţei, centralitatea „luminii” din acea relatare a avut rolul de 
vehicul pentru investigaţia căilor revelaţiei divine”.51 

Calabrianul încearcă să demonstreze că cea mai înaltă formă de 
cunoaştere posibilă a omului în această viaţă nu este cea presupus supra-raţională 
şi supra-simţuală vedere a luminii, ci mai curând trecerea dincolo de lumină 
şi intrarea în întunericul dionisian care nu este altceva decât forma apofatică 
a cunoaşterii intelectuale. Calabrianul merge atât de departe încât el afirmă 
că, cunoaşterea lui Dumnezeu este o specie a cunoaşterii în general. 

Palama este de acord cu Varlaam că teologia apofatică însăşi este 
raţională, dar merge mai departe, demonstrând că întunericul areopagit este 
alt nume pentru lumina neapropiată în care locuieşte Dumnezeu, că acest 
întuneric nu este teologie apofatică, vederea lui Dumnezeu este o 
experienţă supra-raţională şi supra-simţuală care este în acelaşi timp şi 
cunoaştere, şi necunoaştere, a vedea şi a nu vedea şi de aceea nu o specie 
a cunoaşterii în general.52 

Cei care nu au încă vederea imediată, taborică ori a veacului viitor 
au nevoie de simboluri53 care servesc drept indicatoare ale acestei realităţi. 
Prin aceasta, s-au definit cele două grade ale cunoaşterii: (I) cea imediată a 
slavei lui Dumnezeu şi (II) cea mediată biblic exprimată în simboluri.54 
După Palama, care redă tradiţia Părinţilor răsăriteni, sunt trei etape ale 

                         
51 J. PELIKAN, Op.cit., p. 290-291. 
52 J. ROMANIDIES, Notes II..., p. 15. 
53 Etimologic, cuvântul simbol vine din grecescul symbállein, care înseamnă a pune 
împreună. Un sýmbolon era la origine un semn de recunoaştere, un obiect tăiat în două 
jumătăţi, a căror alăturare le permitea purtătorilor fiecărei părţi să se recunoască drept fraţi 
şi să se întâmpine ca atare fără să se mai fi văzut înainte. Or, în planul ideilor, un simbol 
este un element de legătură, încărcat de meditaţie şi analogie. El uneşte elemente 
contradictorii şi reduce opoziţiile. Nimic nu poate fi înţeles, nici comunicat fără 
participarea sa: „De el depinde logica de vreme ce face apel la conceptul de echivalenţă, 
iar matematica nici ea, cu cifrele sale, nu se exprimă decât în simboluri. Viaţa îndeosebi 
este sursa cea mai fecundă a acestor procedee şi cea mai veche utilizatoare a lor. Le 
manifesta odată cu emiterea primului sunet articulat de către omul primitiv. De aceea, un 
simbol vital şi organic va exprima întotdeauna mai bine decât altul adevărurile de ordin 
spiritual, aşa cum o dovedesc parabolele evanghelice”. Apud LUC BENOIST, Semne, 
simboluri şi mituri, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 5-6. 
54 J. ROMANIDES, Notes II..., p. 14. 
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urcuşului în cunoaşterea lui Dumnezeu: 1) cunoaşterea raţiunilor 
dumnezeieşti ale făpturilor, 2) cunoaşterea lui Dumnezeu prin negarea lor 
(teologia prin negaţie – e numai locul lui Dumnezeu) şi 3) vederea lui 
Dumnezeu în întunericul mai presus de lumină (supraluminos). Cei ce 
propovăduiesc numai o „contemplare (θεωρίαν) prin negaţie şi dincolo de 
aceasta nu mai admit o lucrare sau o vedere (ό̉ρασιν)”55 şi, în acest mod, 
refuzând apofatismul luminii, ca superior teologiei negative, contestă de fapt 
şi cunoaşterea raţională. Palama se dovedeşte în aceste rânduri un mare 
dialectician. 

Lumina dumnezeiască, ca realitate spirituală, e deci şi ea fără formă. 
Ea se trăieşte în intensitate ca ambianţă spirituală a Persoanelor 
dumnezeieşti, nu se vede ca formă. Din nou, Palama vorbeşte despre 
Moise suferind transfigurarea pe Sinai, în contrast cu Hristos, Care lucrează 
transfigurarea, fiind El Însuşi sursa slavei (Omilia 41[34]).  

Potrivit interpretării palamite a lui Dionisie Areopagitul, termenii 
theosis (îndumnezeire) şi henosis (unire) şi orasis (vedere) sunt sinonime 
(De Eccl. Hier.).56 Sfântul Grigorie Palama a aruncat o punte între vederea 
sau trăirea lui Dumnezeu şi teologia negativă raţională, încreştinând-o pe 
aceasta, adică ajutând-o să cunoască pe Dumnezeu nu ca pe un necuprins 
impersonal, ci ca pe un necuprins personal. 

Varlaam este adept al cunoaşterii unitare prin iluminare a lui 
Dumnezeu dăruită tuturor oamenilor desăvârşiţi, iluminare care îi face 
văzători-de-Dumnezeu (theoptas). Sf. Grigorie, deşi respinge argumentul lui 
Varlaam, recunoaşte importanţa theognosiei naturale.57 El arată că 

                         
55 Filocalia 7, trad. cit., p. 302-303: „Şi, de fapt, dacă vederea (θεωρία) prin negaţie şi 
întunericul dumnezeiesc sunt unul şi acelaşi lucru, iar vedere înseamnă propriu-zis o lipsă 
a vederii, potrivit cu cei ce zic că dincolo de ea nu mai este vreo vedere dumnezeiască, 
atunci şi acest întuneric dumnezeiesc este un întuneric propriu-zis, un întuneric al lipsei, 
care pe cei ce petrec în el îi face nebuni”. Astfel, cei ce pun pe treapta cea mai înaltă 
teologia prin negaţie socotesc că cea mai înaltă cunoaştere este recunoaşterea lipsei 
oricărei cunoaşteri, cunoaşterea vidului absolut. 
56 J. ROMANIDES, Notes II..., p. 11. 
57 Sf. Grigorie nu întâmpină nicio dificultate în a recurge la tradiţia despre cele două căi ale 
theognosiei. Teoria despre o cale dublă a cunoaşterii merge până la Aristotel care reduce 
cele patru facultăţi ale cunoaşterii (senzaţia, ştiinţa, intelectul şi opinia) la două: cea a 
ştiinţei şi cea a opiniei. Clement Alexandrinul reproduce teoria dublei cunoaşteri: 
„Credinţa este o cunoaştere concisă a ceea ce este indispensabil, în timp ce cunoaşterea 
în sine este o demonstraţie puternică şi sigură a ceea ce se primise prin credinţă” 
(Stromate, 7, 10). Sf. Maxim Mărturisitorul va exprima ideea dublei cunoaşteri folosind 
mai multe terminologii: cunoaştere relativă şi adevărată, habituală şi operativă, raţiune şi 
simţire: „Cuvântul «simţire» are două înţelesuri. Printr-unul se arată simţirea ca 
aptitudine şi deprindere ce se află în noi şi când dormim, chiar dacă nu percepem niciun 
lucru. De aceasta n-avem niciun folos când nu tinde spre o lucrare. Printr-al doilea înţeles 
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dumnezeirea se situează dincolo de dialectică şi demonstraţie, nu este 
subiect pentru senzaţii sau pentru silogism. 

Cunoaşterea înseamnă participare, vedere, contemplare, 
«transpunere» (μετάσχεση) a lucrului sensibil, respectiv inteligibil. 
Antichitatea, ca şi Bizanţul, face distincţie clară între adevărul în sine 
(lucru) şi vederea acestui adevăr sau, altfel spus, face distincţie între adevăr 
şi cunoaştere. Întotdeauna cunoaştere înseamnă participare la adevăr. 

Sfântul Dionisie scoate în evidenţă faptul că în veacul viitor omul nu 
va mai avea nevoie de simboluri pentru că unirea cu Dumnezeu sau vederea 
slavei lui Dumnezeu va fi imediată şi similară cu cea pe care o au îngerii. 
Aşadar, identificăm vederea de pe Tabor cu cea din veacul viitor. Lumina 
taborică este manifestarea inteligibilă a slavei dumnezeieşti, această lumină 
este ca şi celelalte energii divine, distinctă de fiinţa lui Dumnezeu 

Varlaam susţine că pe muntele Tabor discipolii văd „o lumină 
sensibilă, care este vizibilă cu ajutorul aerului, creată (gegonos), deci în 
măsură să impresioneze şi imediat să se micşoreze (apogenomenon), şi care 
este numită dumnezeire pentru că simbolizează dumnezeirea” (Tr. II, 1,11). 
Astfel, Meyendorff crede că prin prisma opiniei calabreze ce consideră 
lumina ca „imaginară” (phantastikon) şi „inferioară intelectului” (heiron 
nouseos), iar Liturghia nu mai mult decât un simbol menit să acceadă la 
„arhetipurile imateriale” (Tr. II, 1,9), filosoful calabrez a fost din această 
cauză un discipol al lui Dionisie din care citează abundent.58 Însă, dacă 
verificăm triada II, 1,9, Palama nu menţionează nimic despre Varlaam că ar 
fi spus aceste lucruri. 

Meyendorff crede că Sf. Dionisie este sursa opiniei varlaamite că 
lumina taborică este numită dumnezeire de către Părinţi pentru că este 
presupusă a fi un simbol creat al dumnezeirii. 

Dovedind că lumina ce s-a arătat pe Tabor celor aleşi dintre ucenici 
nu e nici sensibilă, nici inteligibilă în sens propriu, Sfântul Grigorie Palama 
luptă împotriva afirmaţiei eretice, potrivit căreia toate luminile arătate de 
Dumnezeu sfinţilor sunt plăsmuiri simbolice şi ghicituri ale unor lucruri 

                                                               
se arată simţirea ca lucrare. Prin ea percepem lucrurile supuse simţurilor. Tot aşa şi 
cunoştinţa este de două feluri. Una are caracter de ştiinţă, aducând prin simpla 
deprindere raţiunile lucrurilor. Ea nu e de niciun folos dacă nu tinde spre lucrarea 
poruncilor. Iar cealaltă este practică şi lucrătoare, procurându-ne prin experienţa 
lucrurilor însăşi înţelegerea adevărată a lor” (Capete gnostice 22, în Filocalia 2, trad. cit., 
p. 133). Primele sunt intelectuale şi ajută la aranjarea lucrurilor în lumea aceasta; celelalte 
sunt active şi ştiinţifice şi asigură îndumnezeirea în veacul viitor. Cf., P. CHRISTOU, 
Double knowledge..., p. 25-26. 
58 J. MEYENDORFF, Introduction..., p. 260. 
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nemateriale şi inteligibile arătate din iconomie. Aceste afirmaţii erau 
susţinute prin apelul la Dionisie Areopagitul. 

Palama admite că lumina taborică a fost simbolică. Dar aceasta nu 
înseamnă că nu există în realitate. Simbolul poate funcţiona simultan în mai 
multe nivele. Astfel, lumina taborică nu a fost un simplu fenomen extern, ci 
un „enhypostatic” simbol (enhypostaton symbolon), însemnând că lumina a 
fost reală, chiar dacă nu a avut o existenţă independentă ori ipostatică a ei 
proprie.59 Dacă ar avea existenţă proprie, s-ar fi adăugat lui Hristos ca o a 
treia natură pe lângă celelalte două, umană şi divină. Construcţia acestei 
definiţii merge înapoi până la Leonţiu de Bizanţ, Palama punând în contrast 
enypostaton (enipostatic), autoypostaton (auto-subzistent) şi anhypostaton 
(fără existenţă independentă).60 Realitatea enipostatică ocupă un loc 
intermediar între de-sine-subzistent şi accidental. În cazul luminii taborice, 
ea în acelaşi timp «simbolizează» şi «este» dumnezeirea. Accesibilă 
experienţei, încă o transcende. Ca simbol „enipostatic” face capabil 
văzătorul să participe la dumnezeire. Pentru Varlaam, simbolul este cu totul 
altceva decât realitatea pe care o reprezintă, ca dihotomie, iar pentru 
Gregoras, chiar şi teofania de pe Sinai şi Întruparea însăşi sunt numai 
simboluri transcendabile. Discuţia despre statutul simbolului îl duce pe 
Palama la dezvoltarea distincţiei dintre esenţa şi energiile lui 
Dumnezeu.61 
 
4. Concluzii 
Sfântul Grigorie Palama a identificat trei teme fundamentale ale 
spiritualităţii creştine răsăritene: teologia ca apofatism, revelaţia ca lumină 
şi mântuirea ca îndumnezeire. I s-a reproşat însă, teologiei palamite, 
                         
59 Pentru înţelegerea simbolului de către Palama, vezi şi H. GUNNARSSON, Mystical 
Realism…, ed. cit., p. 235-246. 
60 Prefixul en-, din enhypostatos, era un adjectiv grecesc care se alătura unui substantiv 
pentru a semnifica posesia, ca opus lui alpha privativ (din a[n]hypostatos), care semnifica 
absenţa (cf. B.E. DALEY, The Christology of Leontius of Byzantium: Personalism or 
Dialectics, Oxford, 1983). Loofs face diferenţă între ceea ce este enipostaziat, asumat, şi 
partea care asumă, ipostasul. Dacă ipostasul semnifică individualul, ceea ce este enipostaziat 
semnifică esenţa (F. LOOFS, Leontius von Byzanz, Leipzig, 1887). Enhypostaton tradus ca 
„subzistând-în”, trebuie diferenţiat de συμβεβηκός, care înseamnă „accident” şi căruia îi este 
corectă enunţarea „îşi are existenţa în altul” (H. STICKELBERGER, Substanz und Akzidens 
bei Leontius von Byzanz, în TZ 36/1980, p. 155). Apud ALOYS GRILLMEIER, Christ in 
Christian Tradition. Volume II From the Councile of Chalcedon (451) to Gregory the Great 
(590-604). Part Two: The Church of Constantinople in the sixth century, London: Mowbray, 
1995, p. 194-197. 
61 N. RUSSELL, Theosis..., p. 367-368. Pentru înţelegerea simbolului la Gregoras, a se 
vedea D.N. MOSCHOS, Platōnismos ē Christianismos? Oi philosophikes prohypotheseis 
tou Antihēsychasmou tou Nikēphorou Grēgora (1293-1361), Athens: Parousia, 1998. 
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crearea unei noi concepţii despre theosis identificată cu theoria sau 
vederea slavei lui Dumnezeu, distinctă de „theoza” vechilor Părinţi care e 
strict reversul întrupării şi kenozei lui Hristos. Întrebarea care se ridica era 
următoarea: distincţia reală în Dumnezeu nu contrazice apofatismul? sau 
palamismul a sacrificat simplitatea divină în favoarea îndumnezeirii? 
Sfântul Grigorie Palama a fost acuzat de erezie în 1340, pentru că ar fi 
elaborat o teorie a îndumnezeirii prin participarea la energiile 
dumnezeieşti, ceea ce va determina împărţirea în două a intelectualităţii 
bizantine. Ceea ce încerca Palama era să dea o explicaţie asupra modului în 
care fiinţa umană e transformată de Dumnezeu în termenii unei 
experienţe reale, cea a luminii deodată perceptibilă şi complet spirituală. 
Criticii filozofi obiectau lui Palama atribuirea unui statut ontologic 
atributelor divine care, în fapt, pot fi diferenţiate numai în mod conceptual. 
Este dificil să vezi dacă abordarea lui Palama întruneşte standardele 
pentru o epistemologie convingătoare a experienţei mistice. Theosis-ul 
conceput ca un dar al Duhului, reflectă un realism mistic bazat pe 
participarea la Dumnezeu ca lumină. Theosis este experimentat ca o 
participare dinamică, vederea „în act” a lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie 
Palama arată structura energetic-participativă a experienţei iluminatoare. 

Trupul lui Hristos iluminează apostolii dinlăuntru, numai întrucât 
aceeaşi lumină a strălucirii trupului îi ilumina deja pe aceştia din interior. 
Lumina însăşi se vede pe sine, e de-sine-văzătoare / αὐτοπτικὸν, e lumina 
văzătoare a Persoanei lui Hristos, care se întipăreşte ca Subiect văzător în 
subiectul văzător al credinciosului, făcându-i proprie vederea Lui. Palama 
argumentează că această vedere nu este proprie nici simţurilor, nici 
intelectului, ci mai curând le transcende pe ambele, fiind în acelaşi timp 
cunoscută şi necunoscută. Lumina divină este un dat al experienţei mistice, 
este caracterul vizibil al dumnezeirii şi nu autocontemplare a intelectului. 
Palama subliniază caracterul factual şi nonsimbolic al fenomenelor de tipul 
luminii de pe Tabor. 

Sf. Grigorie dezvoltă natura experienţei mistice spunând că lumina 
pe care au văzut-o apostolii pe Muntele Taborului este proprie lui 
Dumnezeu prin natura ei: veşnică, nesfârşită, existând în afara timpului şi a 
spaţiului, ea apărea în teofaniile veterotestamentare ca slavă a lui 
Dumnezeu. În momentul Întrupării, lumina divină s-a concentrat, spune 
Lossky, în Hristos, Dumnezeu şi om, în care a locuit trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii (Col. 2, 9). 

Potrivit interpretării palamite a lui Dionisie Areopagitul, termenii 
theosis (îndumnezeire) şi henosis (unire) şi orasis (vedere) sunt sinonime. 
Lumina taborică este manifestarea inteligibilă a slavei dumnezeieşti, această 
lumină este ca şi celelalte energii divine, distinctă de fiinţa lui Dumnezeu. 
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Astfel, lumina taborică nu a fost un simplu fenomen extern, ci un 
„enhypostatic” simbol (enhypostaton symbolon), însemnând că lumina a 
fost reală, chiar dacă nu a avut o existenţă independentă ori ipostatică a ei 
proprie. Dacă ar avea existenţă proprie, s-ar fi adăugat lui Hristos ca o a 
treia natură pe lângă celelalte două, umană şi divină. Realitatea enipostatică 
ocupă un loc intermediar între de-sine-subzistent şi accidental. În cazul 
luminii taborice, ea în acelaşi timp «simbolizează» şi «este» dumnezeirea. 
Accesibilă experienţei, încă o transcende. Ca simbol „enipostatic”, ea face 
văzătorul capabil să participe la dumnezeire. 
 
Abstract: Γνῶσις and ‛ένωσις. The Nature of the Light – Deification and 
View (Theosis as Dynamic Participation) 
The Tabor light is the understandable manifestation of divine glory, this 
light is like the other divine energies, separate from the being of God. Thus, 
the Tabor light was not a simple external phenomenon but an 
"enhypostatic" symbol (enhypostaton symbolon), meaning that the light 
was real, even if it had not an independent or hypostatic existence of its 
own. If it had life of its own, it would have been added to Christ as a third 
kind in addition to the other two, human and divine. The enhypostatically 
reality takes an intermediate position between the stand-subsisting and the 
accidental. The Tabor light, at the same time,  «symbolizes» and «is» deity. 
It is accessible to experience, yet transcends it. As a symbol "enhypostatic" 
it makes the seer able to attend divinity. 
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Una dintre cele mai importante clase de cântări ale muzicii bizantine este 
Imnul Axion,2 imn prin care este preamărită Prea Sfânta Fecioara Maria, 
Născătoarea de Dumnezeu.3 Persoana Maicii Domnului ocupă un loc aparte 
în cultul liturgic bizantin. Nu există formă de manifestare a cultului divin 
public care să nu cuprindă rugăciuni şi cântări către cea care este 
Mijlocitoare pentru noi la Fiul Său şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos.4 

                         
1 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova. 
2 Semnificaţiile liturgico-muzicale ale Axionului i-au preocupat pe muzicologii acestei clase 
de cântări din cadrul Sfintei Liturghii: Nicu Moldoveanu, Sebastian Barbu – Bucur, Vasile 
Stanciu, Nicolae Necula, care au definit Axionul –  ca fiind un imn 
închinat Maicii Domnului ce se cântă la Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, după sfinţirea 
darurilor de pâine şi de vin, după ecfonisul  „mai ales pentru Preasfânta”. Axionul este 
format din două părţi: „Cuvine-se cu adevărat…” şi „Ceea ce eşti mai cinstită”. Prima parte 
este un adaos făcut mai târziu, şi anume după sec. al X-lea, de către călugării atoniţi, conform 
unei legende, o intervenţie cerească, ca o parafrazare şi introducere lămuritoare a textului 
initial, iar partea a doua este irmosul cântării a IX-a din canonul de la Denia din Joia 
Patimilor, compus de Cosma de Maiuma din sec. al VIII-lea. Combinate, ele au dat Axionul. 
El este considerat axionul obişnuit al Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur, cu excepţia praznicelor 
împărăteşti, când este înlocuit cu irmosul cântării a IX-a din canonul sărbătorilor respective, şi 
în cazul (săvârşirii Liturghiei Sf. Vasile cel Mare, când se cântă Axionul 
„De Tine se bucură....”). În Joia Mare se cântă Axionul 
„Din ospăţul Stăpânului”, care este irmosul cântării a IX-a canonului zilei, iar în Sâmbăta 
Mare „Nu te tângui pentru Mine Maică”, cf. Dicţionar de muzică bisericească românească, 
Ed. Basilica, Bucureşti 2013, p. 66, ediţie adusă la lumina tiparului, din initiativa şi cu 
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; ENE 
BRANIŞTE, Liturgica specială, p. 279-280; SEBASTIAN BARBU-BUCUR, Lexicon pentru 
cursurile de paleografie muzicală bizantină, muzică psaltică, tipic, liturgică, imnografie, 
Bucureşti, Ed. Academiei de Muzică, Bucureşti, 1992, în Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie 
rumânească, Vol. IV, Stihirariu, în Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta, 
vol. VII D, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1992, p. 487-488. 
3 IPS prof. univ. dr. IRINEU POPA, Mitropolitul Olteniei, Fecioara Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu şi Maica vieţii noastre,  în Revista „Mitropolia Olteniei” (MO), nr. 1-4/2009, p. 7-31. 
4ALEXANDER SCHMEMANN, Maica Domnului, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2010, p. 7. 
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Alături de Trisaghion, Heruvic5 şi Chinonic,6 Axionul se înscrie în pleiada 
de specii muzical-liturgice care înfrumuseţează cea mai impotantă slujbă din 
cultul creştin ortodox – Sfânta Liturghie. Existenţa în România a unui 
puternic cult pentru Maica Domnului, a determinat pe maeştrii compozitori 
şi interpreţi ai genului bizantin să preia psaltichia greacă, să o traducă, să 
compună şi să creeze o clasă de cântare cu personalitate, chiar cu un plus de 
forţă de atracţie în raport cu alte specii muzical-liturgice. Un argument în 
favoarea acestui adevăr este şi numărul mare de compozitori şi de creaţii 
muzicale descoperite (295).7 

Facem precizarea că obiectul acestui studiu este Axionul duminical 
Cuvine-se cu adevărat pe care îl găsim tradus şi cu expresiile Vrednică eşti 
cu adevărat sau Cade-se cu adevărat. Vom încerca să oferim un punct de 
vedere argumentat despre această cântare în care aducem ca sprijin şi punct 
de reper tradiţia manuscrisă încă neexplorată, tradiţie ce constituie nu numai 
o moştenire de o importanţă covârşitoare în activitatea celor care sunt 
interesaţi ci şi un critic şi drept judecător al celor ce încă se mai îndoiesc de 
personalitatea acestei clase de cântări.  

În cadrul Liturghiilor ortodoxe la praznicele împărăteşti se cântă şi 
alte axioane, denumite antiaxioane sau Axioane praznicare şi care au texte 
diferite referitoare la persoana Mântuitorului Iisus Hristos şi a Maicii 
Domnului.8 De asemenea la Liturghia Sf. Vasile cel Mare se cântă Axioane 
speciale „De Tine se bucură”,9 „Din ospăţul Stăpânului”10 şi „Nu te tângui 

                         
5 O abordare teologico-muzicală  a Heruvicului a făcut obiectul lucrării de doctorat Imnul 
Heruvimilor în manuscrisele psaltice româneşti din sec. XVIII-XX, elaborată de doctorandul 
Claudiu Pătraşcu, la Universitatea de Muzică din Bucureşti (teză de doctorat în manuscris). 
6 Precizări importante despre problematica Chinonicului sunt dezbătute de NICOLAE 
GHEORGHIŢĂ, Chinonicul duminical în perioada post-bizantină (1453-1821). Liturgică 
şi muzică, Ed. Sofia, Bucureşti, 2009; Pr. ANTONIU ZAMFIR, Chinonicul Praznicar în 
muzica românească de tradiţie bizantină – secol XIX, Universitatea Naţională de Muzică 
Bucureşti, 2009 (teză de doctorat în manuscris). 
7 Ne referim doar la axioanele duminicale Cuvine-se cu adevărat / Vrednică eşti / Cade-se 
cu adevărat, compuse în perioada hrisantică, sec. XIX- XX. 
8 În axionul de la praznicul Botezul Domnului imnograful îndeamnă sufletul omului să 
laude atât pe Hristos cât şi pe  Maica Domnului: „Măreşte suflete al meu pe Cel ce în 
Iordan de la Ioan a luat botezul. Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie. Şi se 
întunecă şi mintea cea mai presus de minte a cânta ţie de Dumnezeu Născătoare, însă fiind 
bună primeşte credinţa, că ştii dragostea noastră cea dumnezeiască. Că tu creştinilor eşti 
folositoare, pe tine te mărim”.   
9 Acest axion se cântă în primele cinci duminici din Postul Mare, în ajunul Crăciunului şi al 
Bobotezei precum şi în ziua serbării praznicului Sf. Vasile cel Mare pe 1 ianuarie. În toate 
aceste zile se săvârşeşte Liturghia Sf. Vasile cel Mare. 
10 Axionul Din ospăţul Stăpânului se cântă în Joia Mare. 
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pentru mine Maică”.11 Aceste Axioane praznicare sunt cunoscute în 
literatura psaltică muzicală prin efortul şi priceperea marelui traducător şi 
compozitor Macarie Ieromonahul care rămâne o personalitate reprezentativă 
a redeşteptării culturii noastre de la începutul sec. al XIX-lea.12 Axioanele 
praznicare şi cele speciale pot face obiectul altei cercetări ştiinţifice.  

Introducerea reformei hrisantice în locul notaţiei cucuzeliene 
coincide cu reluarea procesului de românire început de Filothei sîn Agăi 
Jipei în sec. al XVIII-lea,13 această acţiune antrenând nume sonore ale 
muzicii psaltice din sec al XIX-lea ca Macarie Ieromonahul, Anton Pann, 
Ghelasie Basarabeanu, Dimitrie Suceveanu, ş.a. Au apărut şi primele 
compoziţii ale axionului în noua sistimă după cum însuşi Anton Pann 
mărturiseşte că începuse să românească şi să tipărească la Bucureşti un 
Axion în limba patriei încă din anul 1819, ca director al primei tipografii de 
muzică psaltică din lume, aflată la acea vreme sub conducerea lui Petre 
Efesiu.14 

În evoluţia melodiei Axionului, ca şi pentru alte categorii 
muzical-liturgice, subscriem ca valabilă constatarea Părintelui Prof. Florin 
Bucescu că, în prima jumătate a secolului al XIX-lea cântările psaltice 
româneşti se înscriau în una din următoarele trei categorii: 1) „traduceri cu 
păstrarea întocmai a liniei melodice greceşti, 2) traduceri cu adaptarea liniei 
melodice la spiritul limbii române, 3) creaţii pe texte româneşti. Cercetând 
creaţia psalţilor români prezenţi în manuscrisele din secolul al XIX-lea am 
constatat că la mulţi dintre aceştia pot fi urmărite toate cele trei etape 
întrucât fiecare a fost fidel într-o perioadă incipientă melodiei originale 
greceşti dar cu timpul, datorită practicii interpretative s-a depărtat mai mult 
sau mai puţin, căutând topica cea mai firească a frazei româneşti, iar în final 
au creat direct în limba română”.15 

Abordând creaţia psalţilor români de Axioane din manuscrise, vom 
face referiri atât la cele mai importante centre muzicale, însemnând 
bibliotecile mai mari, Biblioteca Academiei Române (BAR), Bilioteca 
Sfântului Sinod (BSS), Biblioteca Naţională Română (BNR), cât şi la 
centrele mai mici, Biblioteca Mănăstirii Stavropoleos (BMS), Biblioteca 
Mănăstirii Dintr-un Lemn (BMDL), Biblioteca Seminarului Teologic din 

                         
11 Axionul Nu te tângui pentru mine Maică se cântă în Sâmbăta Mare. 
12 O. LAZĂR  COSMA, Hronicul muzicii româneşti, Ed. Muzicală, vol. III, 1975, p. 87.  
13 SEBASTIAN BARBU-BUCUR, Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul 
României, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1989. p. 70. 
14 ANTON PANN, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau gramatica melodică, 
Bucureşti, 1845, p. XXXVIII. 
15 FLORIN BUCESCU, Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din sec. al XIX-lea 
(ghidul manuscriselor), vol. 1, Ed. Artes, Iaşi,  2008, p. 119. 
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Craiova (BSC), Biblioteca Mănăstirii Clocociov (BMC), Biblioteca 
Mănăstirii Lainici (BML). 

 
Tradiţia liturgică a Axionului 
Centrul activităţii răscumpărătoare a Mântuitorului în lume îl constituie 
patimile şi moartea Sa pe Cruce, adică jertfa sângeroasă adusă de El pentru 
mântuirea lumii. Aceasta s-a adus odată pentru totdeauna dar pentru ca 
generaţiile viitoare de credincioşi de pretutindeni să se poată împărtăşi din 
roadele ei binefăcătoare, Mântuitorul ne-a lăsat un mijloc de a o face veşnic 
prezentă în lume prin întemeierea Jertfei celei Noi, care avea să se aducă de 
aici înainte pururea în Biserica Sa, în locul jertfelor Legii Vechi. 

În locul acestora, pecetluite cu sânge de animale, Mântuitorul 
întemeiază o Lege nouă între Dumnezeu şi oameni, pecetluită cu însuşi 
trupul şi sângele Său, care aveau să fie jertfite în chip real, pe Golgota şi 
care, în seara Cinei, erau oferite Sfinţilor Săi Apostoli, prin anticipaţie, sub 
forma sacramentală, nesângeroasă, a pâinii şi vinului întrebuinţate la mese. 
Această jertfă trebuia să o aducă de aici înainte ucenicii Săi, căci la 
cuvintele de mai sus, Mântuitorul adaugă şi porunca: „Aceasta să faceţi spre 
pomenirea (în amintirea) Mea!” (Lc XXII). Prin aceste cuvinte, El îi 
sfinţeşte pe ucenicii Săi ca arhierei sau preoţi slujitori ai Jertfei celei Noi, 
înfiinţate atunci de El, iar aceştia, la rândul lor, au lăsat această poruncă, 
precum şi dreptul şi puterea de a o împlini, urmaşilor lor legiuiţi, arhierei şi 
preoţi. 

Slujba sau rânduiala sfântă în cursul căreia se săvârşeşte sau se 
aduce această jertfă a Noului aşezământ, este Sfânta Liturghie.16 

Liturghia Sfântului  Vasile a fost la început Liturghia obişnuită în 
Biserica Ortodoxă. Cu timpul, a fost înlocuită, din pricina lungimii excesive 
a anaforalei ei, cu Liturghia mai scurtă a Sfântului  Ioan Gură de Aur, iar 
săvârşirea ei a fost limitată la un număr de 10 ori pe an. 

Credincioşii mireni participă la Liturghie, slăvindu-L şi mulţumindu-I 
Domnului Iisus Hristos, rugându-se să le facă parte de darurile Lui. 

Cântarea îndulceşte cuvintele de rugăciune şi de slăvire ale 
credincioşilor, lipeşte mai mult inima de darul cerut sau primit, ori de 
persoana de la care au cerut acest dar şi pentru care e lăudată în chip 
melodios. 

Aşa cum spunea Părintele Dumitru Stăniloae,17 prin cântare cel ce 
cântă trezeşte în sine o relaţie afectuoasă cu ceea ce formează obiectul 

                         
16 Pr. prof. dr. ENE BRANIŞTE, Liturgica Specială, Ed. Lumea Credinţei, Bucureşti, 
2005, p. 131. 
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cântării, mai bine-zis cântarea îl pune într-o relaţie totală prin fiinţa întreagă 
cu ceea ce e cântat. Şi numai prin această relaţie totală a fiinţei care cântă, se 
descoperă, se pune în evidenţă fiinţa întreagă a conţinutului cântat, cu toată 
valoarea lui. În această relaţie afectivă conţinutul cântării e şi trăit sau se 
intră într-o unire cu el, cum nu se întâmplă în încercarea de a-l defini sau 
preciza numai cu raţiunea şi de a-l exprima prin noţiunea ce şi-o face 
aceasta despre el. 

Părintele profesor Ene Branişte, în studiul menţionat, prezintă mai 
multe texte din Sfinţii Părinţi referitoare la cântarea în comun, dintre care 
amintim pe cel al Sfântului  Vasile cel Mare, care întemeiază necesitatea 
cântării pentru conţinutul credinţei şi al întăririi în virtuţi, afirmând: 
„Cântarea dă strălucire sărbătorilor, produce întristarea cea după Dumnezeu, 
căci cântarea e lucrul îngerilor, e vieţuire cerească, tămâie duhovnicească. 
Este o invenţie înţeleaptă a Dascălului (Dumnezeu), care a meşteşugit ca în 
acelaşi timp să cântăm şi să învăţăm cele de folos. Prin ea se întipăresc mai 
bine în suflete învăţăturile”. 

Axionul, aşa cum este definit în Dicţionarul de muzică bisericească 
românească18 este un imn închinat Maicii Domnului care se cântă la 
Liturghia Sfântului  Ioan Gură de Aur, după sfinţirea Darurilor de pâine şi 
de vin, după ecfonisul „Mai ales pentru Preasfânta…”. Este format din două 
părţi: „Cuvine-se cu adevărat…” şi „Ceea ce eşti mai cinstită…”. Prima 
parte este un adaos făcut mai târziu şi anume, după sec. al X-lea, de către 
călugării athoniţi, conform unei legende, iar partea a doua este irmosul 
cântării a noua din canonul de la Denia din Joia Patimilor, compus de 
Cosma de Maiuma din sec. al VIII-lea. Combinate, ele au dat Axionul. El 
este considerat Axionul obişnuit al Liturghiei Sfântului  Ioan Gură de Aur, 
cu excepţia praznicelor împărăteşti, când este înlocuit cu irmosul cântării a 
IX-a din canonul sărbătorilor respective, şi în cazul (săvârşirii) Liturghiei 
Sfântului  Vasile cel Mare, când se cântă Axionul „De Tine se bucură…”. În 
Joia Mare se cântă axionul „Din ospăţul stăpânului”, care este irmosul 
cântării a IX-a  a canonului zilei, iar în Sâmbăta Mare „Nu te tângui pentru 
Mine Maică”. 

Numele de Axion vine de la primele cuvinte ale acestei cântări de 
preacinstire a Fecioarei, din limba greacă Axion estin os alithos, adică 
Cuvine-se cu adevărat. În limbajul liturgic grecesc, imnul acesta este 
cunoscut mai mult sub numirea de Megalinar. Explicaţia este următoarea: 
cântarea a IX-a a canonului utreniei începe cu recitarea versetelor 

                                                               
17 Pr. prof. dr. D. STĂNILOAE, Spiritualitate şi Comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 1986, p. 420. 
18 Dicţionar de Muzică Bisericească Românească, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 66. 



193 
 

Evangheliei după Luca I, 46-55, iar în greceşte încep cu cuvintele Megalinei 
i psichi mou...19 

  
Originea şi evoluţia Axionului 
Istoria axionului duminical nu se încadrează decât prea puţin în date sigure. 
Originea lui începe cu a doua parte a imnului, şi anume cu „Ceea ce eşti mai 
cinstită...”, care este o compoziţie a melodului Cosma de Maiuma şi 
formează irmosul cântării a noua din trioda slujbei Deniei din Joia Mare. 
După cercetări îndelungate s-a ajuns, se pare, la concluzia că Sfântul Cosma 
Melodul a împrumutat această exprimare de la Sfântul Efrem Sirul, ale cărui 
imnuri  în cinstea Sfintei Fecioare începeau cu formula „Mai cinstită decât 
Heruvimii şi fără de asemănare decât toate cetele îngereşti”.20 Dovada că 
acest irmos ar fi fost întrebuinţat în timpul lui Cosma Melodul în cadrul 
liturghiei credincioşilor, nu există. Cert este faptul că el a rămas în rânduiala 
Utreniei, până la momentul întregirii lui oficiale cu prima parte.   

Întregirea axionului s-a făcut în mânăstirile Sfântului Munte Athos, 
iar introducerea lui ca şi cântare în cadrul Sfintei Liturghii a fost realizată 
cel mai probabil spre sfârşitul secolului al X-lea.  Împrejurările sunt însă 
învăluite în legendă, pe care descrierile aghiorite ne-o înfăţişează astfel:    

Părintele  Gavriil, monahul de la Schitul Bunavestire din Karia, 
prăznuit ca sfânt, într-o seară slujind Utrenia, a ajuns la cântarea a noua şi 
cântat „Ceea ce eşti mai cinstită…”, aşa cum o scrisese Sfântul Cosma 
Melodul. Cu puţin mai înainte, însă, intrase în bisericuţă un călugăr străin 
care urmărea Utrenia în tăcere. Când părintele Gavriil a ajuns la cântarea a 
noua, călugărul străin a intervenit şi cu voce dulce şi melodioasă a început 
să cânte: „Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de 
Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului 
nostru…”, şi a continuat cu partea cunoscută a Sfântului Cosma Melodul: 
„Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare 
decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe 
Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim”. 

- Oh!.. ce frumoasă, ce minunată şi ce slăvită cântare!, a zis părintele 
Gavriil. Arată-mi puţină dragoste, te rog, şi scrie-mi-o şi mie! 

- Cu plăcere, a zis acela. Adu-mi hârtie şi cerneală. A căutat, dar n-a 
găsit. 

- Ah, dar n-am! 

                         
19 ALEXANDRU I.D. ŞTEFĂNESCU, Sola Verba, Ed. Mănăstirii Neamţ, 1940, p. 20. 
20 PETRE VINTILESCU, Despre Poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântarea 
bisericească, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, p. 117. 
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- Atunci adu-mi placa de afară. A alergat, deci, afară, a cărat o placă 
mare şi a adus-o înăuntru. Imediat călugărul străin a început să scrie pe 
placă: „Cuvine-se cu adevărat...”. Scria cu degetul şi placa rămânea 
imprimată adânc, ca şi cum ar fi fost de lut, iar literele apăreau foarte clar.  

Când a încheiat, monahul a dispărut, după ce mai înainte l-a vestit că 
dorinţa Maicii Domnului era ca de acum înainte aşa să se cânte imnul. 
Minunea s-a făcut cunoscută, iar imnul a început să se cânte în toată lumea. 
Şi toţi călugării din Sfântul Munte doreau să se roage şi să se închine la 
placa scrijelită de Arhanghelul Gavriil, căci acesta era călugărul străin.                 
 Placa a fost trimisă la patriarhul de atunci al Constantinopolului, cu o 
suită de aghioriţi şi cu multe mărturii scrise. Odată cu jaful turcilor şi 
căderea cetăţii sub turci, placa aceasta împreună cu alte odoare scumpe au 
fost pângărite şi pierdute”.21  

Străinul a fost privit ca Arhanghelul Gavriil, care a purtat toate 
mesajele divine privitoare la Sfânta Fecioară Maria, iar slujba bisericească 
face amintire de acest eveniment în ziua de 11 iunie, când a avut loc apariţia 
menţionată.22 Aceasta pare să se fi întâmplat în anul 981 sau 982 după 
Hristos, în timpul unuia din cei doi împăraţi Porfirogeneţi: Vasile sau 
Constantin. 

Parte a canonului, Axionul este, aşadar şi el un imn anterior sec. al 
VIII-lea, care îşi are originea, aşa cum afirma Părintele Ene Branişte,23 în 
diferitele imnuri care însoţeau încă din vechime pomenirea nominală a 
Sfintei Fecioare în cursul rugăciunii de mijlocire, ca o manifestare spontană 
a sentimentului de iperdulie (supravenerare) faţă de Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu. 

Axionul nu se înfăţişează în fond decât ca o dezvoltare a unei 
formule existente în rolul preotului, prin introducerea credincioşilor într-un 
rol mai activ. Astfel, în şirul rugăciunilor de pomenire (diptice) după 
sfinţirea darurilor, Liturghia Sfântului  Iacob conţinea deja formula de 
pomenire. „Mai ales a Prea Sfintei şi prea binecuvântatei, curatei, Stăpânei 
noastre de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria”. Răspunsul 

                         
21 Protopresbiter STEFANOS ANAGNOSTOPOULOS, Explicarea Dumnezeieştii 
Liturghii, Ed. Bizantină, 2005, p. 363-364, apud TEOFIOPOULOS ANDREI MONAHUL, 
Patericul Sfântului Munte, vol. I, Tesalonic, 1989, p. 238. 
22 Vezi în Mineiul pe luna iunie, sinaxarul din ziua de 11 (Serbarea Arhanghelului Gavriil 
din Adin); de asemenea, în Viaţa cuvioşilăr părinţi, care în Sfântul Munte al Atonului au 
strălucit cu sihăstria…, a II-a oară tipărită în Bucureşti, 1903, p. 278-284, trad. de arhim. 
Calinic Boteanu. 
23 Pr. prof. dr. ENE BRANIŞTE, Liturgica specială, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 279; 
aceeaşi afirmaţie şi în Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Ed. Diecezană, 
Caransebeş, 2001, p. 53. 
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scurt şi general al poporului – „Pomeneşte, Doamne, Dumnezeul nostru” a 
fost înlocuit mai târziu cu Imnul „axion”, în cinstea Sfintei Fecioare. O 
cântare după toate regulile imnului nu atingea întru nimic aici rânduiala 
Liturghiei euharistice, fiind plasată după epicleză, adică spre extremitatea 
opusă poziţiei ocupate de Imnul heruvimic. De fapt, psalţii nu au făcut decât 
să întrerupă monotonia rugăciunilor de pomenire, intonând la rândul lor cu 
voce tare unul din troparele cu care preoţii ori chiar diaconii însoţeau în 
taină formula pentru pomenirea Sfintei Fecioare. Astfel de tropare, după 
unele manuscrise, au fost: „Născătoare de Dumnezeu Fecioară…”, „Bucură-te 
cea plină de har” şi chiar „Vrednică eşti…”.24 

Unii cercetători susţin că Axionul şi-ar afla originea chiar în 
timpurile Sfinţilor Apostoli. Astfel, Petre Vintilescu afirmă că această 
cântare s-a instituit printr-o trecere în seama poporului sau a corului a unui 
rol care odinioară era îndeplinit de către liturghisitori în taină. Potrivit 
manuscriselor, aceştia adăugau la formula pentru pomenirea Sfintei Fecioare 
recitarea troparului: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar…” sau odată cu 
aceasta, chiar recitarea altora, ca „Vrednică eşti…” (Axion estin) şi „Te 
fericim pe tine toate neamurile…” ori „Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară…” sau „De tine se bucură…”. 

Axionul  însă,  ca şi cântare independentă în cadrul Sfintei Liturghii 
îşi găseşte începutul într-o epocă cu mult mai nouă. Încetul cu încetul s-a 
format obiceiul ca strana sau corul să intoneze cu voce tare unul din 
troparele rostite în taină de liturghisitor. Dintre aceste tropare a intrat în uz, 
pentru zilele de duminică, imnul „Vrednică eşti…” sau „Cuvine-se cu 
adevărat…”, cu excepţia sărbătorilor împărăteşti, unde se foloseşte în chip 
de axion irmosul odei a IX-a din canonul sărbătorii, care este consacrat, de 
obicei, Sfintei Fecioare.  

Părintele Petre Vintilescu ne oferă ca informaţie faptul că imnul 
„Bucură-te ceea ce eşti plină de dar...” se regăseşte în textul bizantin al 
Liturghiei Sfântului Iacob, aceasta fiind una dintre cele mai vechi liturghii 
care există în Biserica Răsăriteană.25 

 Ca poziţie în cadrul Sfintei Liturghii, Axionul face parte din  
liturghia credincioşilor, înscriindu-se în ultima parte a anaforalei. După 
epicleză părintele slujitor se roagă în taină, rostind: „Încă aducem ţie 
această slujbă duhovnicească pentru cei adormiţi în credinţă: strămoşi, 
părinţi, patriarhi, prooroci, apostoli, propovăduitori, evanghelişti, 
mucenici, mărturisitori, pustnici şi pentru tot sufletul cel drept, care s-a 

                         
24 Pr. PETRE VINTILESCU, Despre Poezia Imnografică din Cărţile de Ritual şi Cântarea 
Bisericească, Ed. Partener, Galaţi, 2006, p. 147. 
25 PETRE VINTILESCU, Liturghierul explicat, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 277-278. 
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săvârşit întru dreapta credinţă”. În acest timp strana cântă Pre tine te 
lăudăm...., iar la sfârşitul acestei cântări preotul rosteşte cu voce tare: „Mai 
ales pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de 
Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”, după care strana 
începe cântarea Axionului.26 

Dialogul dintre altar şi strană în segmentul liturgic al anaforalei nu a 
existat iniţial. Până în sec. V-VI, anaforaua era alcătuită dintr-o singură şi 
lungă rugăciune rostită de arhiereu sau de către preotul proestos. Ulterior, 
anaforaua se fragmentează iar unele părţi precum „Cu vrednicie şi cu 
dreptate…”, „Sfânt, sfânt, Sfânt Domnul Savaot..”, „Pe Tine te lăudăm…”, 
Axionul, „Pe toţi şi pe toate”, se rostesc de către popor cu voce tare. Şi 
preotul va rosti de acum înainte unele ecfonise sau fragmente din anaforaua 
liturgică în auzul credincioşilor. 

Despre aceasta, liturgistul Ene Branişte27 arăta că astfel, rânduiala 
Liturghiei ia forma şi caracterul unui serviciu dublu, pe de o parte, unul cu 
caracter mistic, săvârşit în taină de către liturghisitor, înăuntrul Altarului, iar 
pe de altă parte, cel alcătuit din răspunsurile şi cântările executate paralel şi 
cu voce tare, de către credincioşi în biserică, reprezentând „contribuţia  
pietăţii credincioşilor în momentul central al Sfintei slujbe”. 

 
Tradiţia muzicală a Axionului duminical 
De-a lungul timpului, s-au conturat diverse variante muzicale ale textelor 
imnografice, determinate de formarea a două stiluri de cântare distincte dar 
complementare unul altuia: cântul silabic (tropare, condace), cu mare 
trecere în rândul credincioşilor şi cântul melismatic (tacturile stihiraric şi 
papadic), care evidenţia calităţile vocal-interpretative ale psalţilor. 

Din această a doua categorie face parte şi Axionul, foarte mulţi 
creatori de muzică bizantină, preamărind pe Fecioara Maria cu o astfel de 
lucrare. Prin traducerea în limba română, s-a modificat structura imnurilor, 
find necesar a se conserva cât mai mult dintre elementele poetice, încercând 
un echilibru între estetica arhitecturilor ritmice şi a procedeelor literare şi 
corectitudinea dogmatică a textului. 

Axionul duminical a cunoscut cea mai mare răspândire şi diversitate 
a expresiei muzicale. Deşi duminical, Axionul este cântat şi în celelalte zile 
ale săptămânii, ori de câte ori se săvârşeşte Sfânta Liturghie. De obicei, în 
zilele obişnuite se cântă variante pentru zilele de rând, caracterizate prin 
reducerea melismelor specifice jubilaţiei marilor sărbători, folosindu-se un 

                         
26 Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 165. 
27 Pr. prof. dr. ENE BRANIŞTE, Liturgica specială, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 278. 
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cânt preponderent silabic, mai aproape de cântarea irmologică din care se 
trage Axionul.  

Întregul Axion este un imn de preamărire a PreaSfintei Născătoare 
de Dumnezeu, care este mai presus decât toate cetele îngerilor: 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea 
pururi fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce 
eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită28 fără de asemănare decât 
Serafimii; care, fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, 
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

Textul Axionului are în expresia lui o frântură din imnurile bizantine 
triumfale, amintind de măreţia imperială pe care Maica Domnului o merită 
pe deplin, fiind „Împărăteasa” noastră cea bună. 

Vrednică este Sfânta Fecioară de a fi fericită de către oameni, 
întrucât este Născătoare de Dumnezeu. 

Cel ce se naşte din Fecioara ca om e Dumnezeu. Aşa cum afirmă 
Părintele Dumitru Stăniloae,29 biserica a considerat întotdeauna pe Fecioara 
Maria Născătoare de Dumnezeu, căci în aceasta se implică mărturisirea că 
Cel Ce S-a născut din ea nu e o persoană omenească deosebită de cea 
dumnezeiască, ci Însuşi Fiul lui Dumnezeu S-a născut din ea, după firea Sa 
omenească. Niciodată nu se naşte o fire, ci un ipostas, care în ordinea 
omenească este o persoană, dacă firea nu vine la subzistenţă reală decât ca 
persoană. Persoana care Se naşte din Fecioara Maria este identică cu 
Persoana Cuvântului dumnezeiesc, Care prin Întrupare Se face şi persoana 
firii omeneşti. 

Într-un prolog dezvoltat, cu ocazia discursului rostit la Marea Lavră 
între anii 1333-1335, Sfântul Grigorie Palama afirmă că Maica Domnului 
este vârful culminat al sfintelor, superioară întregii creaţii, toată creaţia e 
prea puţină pentru slăvirea ei corespunzătoare. Fecioara e la mijloc între 

                         
28 În unele traduceri apar variante precum „şi mai preamărită”, „şi mai preaslăvită”. Se 
consideră că este o sinonimie între verbele „a mări” şi „a slăvi”, amplificată odată cu 
emanciparea de sub influenţele slavone din limba cultului. Diac. prof. univ. dr. DRAGOŞ 
ALEXANDRESCU arată în lucrarea sa Ghidul dirijorului de cor bisericesc, Ed. Sfântul 
Gheorghe – Vechi, Bucureşti, 1998, p. 57-58) că este o diferenţă clară între cei doi termeni 
şi că traducerea corectă a slavonescului „slavă” (grecescul „Doxa”) cu un sinonim perfect 
de sorginte latină este cuvântul „glorie” iar pentru „mărire” etimonul este latinescul 
„magnificat”. Monahul Rafail Noica (conform imprimărilor mai multor conferinţe pe care 
le-a ţinut în diverse centre universitare), arată că mărirea se cuvine sfinţilor iar slava lui 
Dumnezeu, pe Care noi oamenii nu îl putem mări, ci doar slăvi. Dicţionarele limbii române 
nu fac deosebirea între mărire şi slavă, considerându-le sinonime alături chiar şi de 
compuşii lor (preaslăvire şi/sau preamărire). 
29 Preot prof. D. STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă (TDO), vol. II, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2003, p. 79. 
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Dumnezeu şi om, fiind atât un receptacul corporal al plenitudinii divinităţii, 
cât şi generatoare a unei înrudiri cu Dumnezeu pentru toţi oamenii, atât de 
dinainte, cât şi de după ea. În acest ultim sens, Fecioara Maria e la mijloc 
între Israelul cel vechi, după trup, al strămoşilor ei, din care a făcut părinţi ai 
lui Dumnezeu (theopatores) şi între Israelul cel nou, după duh, al creştinilor, 
pe care i-a făcut copii ai lui Dumnezeu. Stă la mijloc între Dumnezeu, pe 
Care L-a făcut Fiu al omului, şi om pe care l-a făcut fiu al lui Dumnezeu, 
prin naşterea ca om a Celui prin care s-au făcut toate, devenind atât Mamă a 
lui Dumnezeu (Meter Theou), cât şi Regină a întregii creaţii (Basilis pases 
ktiseos).30 

Sfânta Fecioară Maria este preanevinovată, adică mai presus de cei 
nevinovaţi înaintea Domnului. 

Fără îndoială că Preasfânta Fecioară s-a născut cu păcatul strămoşesc 
ca toţi oamenii, dar având în vedere chemarea cu totul aparte pe care o avea 
de îndeplinit, printr-o lucrare curăţitoare harică specială asupra înaintaşilor 
Preasfintei Fecioare şi apoi printr-un har special acordat ei de Dumnezeu la 
naştere, Fecioara va birui slăbiciunile firii, ţinând păcatul originar într-o 
stare de pură potenţialitate fără a-l actualiza în păcate personale”.31 

Această curăţenie harică care se apropie mai degrabă de starea de 
curăţenie a drepţilor Vechiului Testament, deşi mult superioară acestora, 
este desăvârşită la Bunavestire, când, prin lucrarea Sfântului  Duh, Fecioara 
este curăţită de păcatul originar şi sfinţită, „umplându-se de tot harul”, iar 
prin întruparea Fiului ea se uneşte cu Dumnezeu într-un mod atât de intim, 
încât dintre făpturile raţionale nimeni n-a ajuns vreodată într-o astfel de 
apropiere şi intimidate cu Dumnezeu.32 Aşadar, Duhul Sfânt, pogorându-se 
asupra Preasfintei Fecioare, pe de o parte, o curăţeşte de păcatul originar şi o 
sfinţeşte, iar pe de altă parte, îi dă puterea de a primi şi zămisli pe Însuşi 
Cuvântul lui Dumnezeu făcut om. 

Un loc aparte îl ocupă Maica Domnului în cadrul cultului ortodox. 
Ea este „mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât 
Serafimii”, aceasta pentru că ea a fost cinstită mai întâi de Dumnezeu, prin 
faptul că din ea S-a născut la plinirea vremii „Fiul lui Dumnezeu ca om şi 
Sfântul Duh S-a pogorât peste ea. Prin Cel ce S-a născut din ea, Raiul s-a 
deschis şi taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută” s-a făcut 
cunoscută.  
                         
30 Diac. IOAN I. ICĂ jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea 
isihasă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Ed. Deisis, 
Sibiu, 2008, p. 186-187. 
31 Pr. prof. D. STĂNILOAE, TDO II, p. 567. 
32 IPS prof. univ. dr. IRINEU POPA, Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi Maica 
vieţii noastre, în MO, nr.1-4/2009, p. 25. 
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Cine sunt heruvimii, cine sunt serafimii? Heruvimii sunt fiinţe 
cereşti care se spune că sunt cu ochi mulţi, adică sunt cu multă cunoştinţă de 
Dumnezeu. Revărsarea de cinstire faţă de Dumnezeu, de preamărire faţă de 
Dumnezeu, de cinstire faţă de Maica Domnului, este o vărsare pe măsura 
cunoştinţei. În măsura în care cunoaştem măreţiile lui Dumnezeu, în măsura 
în care cunoaştem măreţiile Maicii Domnului, noi aducem preamărire lui 
Dumnezeu şi preacinstire Maicii Domnului. Heruvimii, serafimii şi tronurile 
sunt în apropiere de Dumnezeu, iar Maica Domnului e mai cinstită decât 
heruvimii şi e mai mărită fără de asemănare decât serafimii. 

În continuare, se afirmă modul  prin care Sfânta Fecioară a născut 
Cuvântul „fără stricăciune”, adică păstrându-şi nealterată fecioria. 

Dacă zămislirea Cuvântului în pântecele ei a fost minunată, nu se 
putea ca ea să nu rămână şi după aceea total dăruită lui Dumnezeu, adică 
fecioară. Sfântul Ioan Damaschin reliefează în acest sens: „Se naşte fără de 
tată din femeie, Cel ce este din Tată fără de Mamă” şi după cum atunci a 
fost zămislit Cuvântul a păstrat fecioară pe aceea care a zămislit, tot astfel şi 
atunci când a fost născut, a păzit nestricată fecioria ei”.33 Tot el continuă: 
„Aşa cum Eva a fost plăsmuită din Adam fără împreunare, tot aşa şi aceasta 
a născut pe Noul Adam, care s-a născut potrivit legii naturii, dar mai presus 
de firea naşterii, căci Cel din Tatăl fără mamă se naşte din mama fara tata, 
căci aceluia căruia nu i-a precedat plăcerea nu i-a urmat nici durerea, după 
cuvântul proorocului „înainte de a simţi dureri a născut” (Isaia 66, 7). 
         Cum poate strica peceţile fecioriei Cel care a păstrat-o fecioară, Cel 
care a adumbrit-o şi a umplut-o de slava mai întâi în Templu apoi prin 
propria sălăşluire în ea? 

Pururea Fecioria Maicii Domnului a fost mărturisită de Biserică de la 
început, în Simboluri de credinţă, în hotărârea Sinodului Ecumenic şi în 
cărţile de slujbă. 

Pururea Fecioria înseamnă că Maica Domnului a fost fecioară 
înainte de naşterea lui Iisus, în timpul naşterii, dar şi după naştere. Prin 
naştere, Hristos nu a stricat peceţile fecioriei Maicii Sale, căci aşa cum 
zămislirea a fost făcută în mod supranatural, aşa şi naşterea nu s-a 
conformat legii firesti, ci a păstrat curăţia feciorelnică a Mariei. 

În plan teologic, fecioria post partum a Mariei a fost apărată de 
Ieronim şi Ambrozie, care au considerat inacceptabil ca cea care a purtat în 
pântecele ei pe adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, cea asupra căreia S-a 
pogorât Sfântul Duh şi care a fost umbrită de puterea Celui preaînalt, să fi 
dorit, după această experienţă unică, să trăiască altfel, ca o femeie oarecare. 
O astfel de sfinţenie unică, această împropriere unică a oricărei fiinţe de 

                         
33 SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, IV, 14, p. 274 -275. 
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către Născătoarea de Dumnezeu prin Duhul Sfânt presupune o viaţă de 
asemenea unică, de închinare lui Dumnezeu. A nu gândi astfel, înseamnă a 
huli împotriva tainei întrupării şi a Maternităţii divine.  

În sprijinul acestui mod de interpretare s-ar putea aduce un argument 
biblic: în viziunea lui Iezechiel, povestită în cap. 44 al cărţii sale, se 
aminteşte de poarta Templului care a rămas închisă în urma trecerii slavei 
lui Dumnezeu. În minunea fecioriei nestricate a Născătoarei de Dumnezeu 
cu ocazia naşterii Fiului ei, fapt relevant, există minunea înnoirii 
eshatologice a ordinii naturale. În cazul porţii Templului rămase închisă, nu 
este vorba de o minune, ci de un act ritual destinat să păzească de orice 
eventuală profanare tot ce a fost sfinţit. Pururea fecioria Născătoarei de 
Dumnezeu ţine de aceeaşi ordine de fapte religioase. Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu, adevărata Maică a Domnului, ajutată şi păzită de Sfântul Duh, a 
ferit de orice contact necurat adevăratul locaş al lui Dumnezeu.34 

Tradiţia muzicală a Axionului ne arată că avem de a face, în special 
după perioada hrisantică, cu o melodie alcătuită în tactul stihiraric fără prea 
multe melisme, aşa cum întâlnim în celelalte imne cum ar fi heruvicele şi 
chinonicele, câştigând  astfel dragoste şi simpatia credincioşilor români.35 

În alcătuirea melodiei pe textul acestei frumoase rugăciuni închinate 
Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”, compozitorii s-au folosit la 
început foarte mult de psaltichia greacă, traducând mai întâi destul de fidel 
variantele protopsalţilor greci, iar apoi au compus ei înşişi frumoase 
melodii, în noua sistimă, contribuind şi sporind astfel în rândul 
credincioşilor sentimentul de veneraţie faţă de Maica Domnului. În general 
prin traducerea în limba română, adaptarea liniei melodice la textul 
românesc,36 structura imnurilor liturgice s-a modificat, rămânând la 
priceperea şi meşteşugul traducătorilor arta de a conserva cât mai mult din 
elementele poetice, încercând un balans între estetica formală a 
arhitecturilor ritmice, estetica bogăţiei procedeelor literare şi corectitudinea 
dogmatică a textului. A apărut termenul de românire37 introdus pentru prima 
                         
34 P. Alexis Kniazev, Părinţii Bisericii despre Maica Domnului, antologie alcătuită de 
ierom. Benedict Stancu, Ed. Sofia, Bucureşti, 2010, p. 43-45. 
35 FLORIN BUCESCU, Op.cit., p. 118. 
36 GEORGE BREAZUL, Anton Pann, în „Pagini din istoria muzicii româneşti”, vol. 1, 
Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România, Bucureşti, 
1966, p. 271-273. 
37 Precizări importante, studii şi articole, dezbateri, analize pe tema românirii cântărilor 
bisericeşti ne prezintă etnomuzicologul COSTIN MOISIL în lucrarea sa Românirea 
cântărilor: un meşteşug şi multe controverse, Studii de muzicologie bizantină, Ed. Muzicală, 
Bucureşti, 2012; Vezi şi SEBASTIAN BARBU-BUCUR, Lexicon pentru cursurile de 
Paleografie muzicală bizantină, Muzică psaltică, Tipic, Liturgică şi Imnografie, p. 18; 
Manuscrise psaltice româneşti şi bilingve în notaţie cucuzeliană, în SM XII, Bucureşti, 
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dată de Anton Pann,38 cu sensul de „tălmăcire” iar în muzicologia 
contemporană de George Breazul.39 

În desfăşurarea melodică a Axioanelor, compozitorii au utilizat toate 
procedeele muzicale bizantine specifice stilului stihiraric din care nu lipsesc 
frazele muzicale frumos conturate, formulele cadenţiale pe treptele 
principale ale glasurilor în care a fost alcătuită cântarea, scări şi moduri 
diferite, de asemenea formule ritmico-melodice sugestive devenite clasice,40 
iar pentru evitarea monotoniei dar mai ales pentru a scoate în evidenţă 
frumuseţea şi curăţenia sufletească a celei care este preacinstită prin această 
cântare, protopsalţii au apelat din plin la modulaţii41 prin folosirea întregului 
arsenal de ftorale, fie trecând dintr-un gen în altul, fie modulând în cadrul 
genului. 

Dacă ar fi să ne referim la creaţiile unui singur compozitor în ceea ce 
priveşte imnul Axion – Macarie Ieromonahul, primul muzician al timpului 
preocupat intens de românirea muzicii bizantine, n-am putea să nu admirăm 
inventivitatea melodică, jocul modal variat, ritmia liberă dar densă ca 
factură, arcuirile melodice de tipul anabasis-katabasis şi mai presus de orice 
acele transparenţe cantilenice apropiate de melosul popular românesc din 
veacul trecut şi chiar mai îndepărtat. 

Trebuie amintit faptul că, spre deosebire de celelalte imne din cultul 
liturgic în care este specificat foarte clar, de către copist, în manuscris, 
numele autorului grec cât şi al traducătorului român, cum gasim la Polielee, 
Doxologii, Heruvice şi Chinonice, în cazul de faţă ne-am confruntat cu 
această problemă de a nu şti cui aparţine varianta în original şi de asemenea 
numele traducătorului de origine română. O altă problemă pe care am 
                                                               
1976, p. 118-181; Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumânească, vol. I, Catavasier, în 
„Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta”, vol. VII A, Bucureşti, Ed. 
Muzicală, 1981; Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumânească, vol. II, Anastasimatar, în 
„Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta”, vol. VII B, Bucureşti, Ed. 
Muzicală, 1984; Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumânească, vol. III, Stihirariul, în 
„Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta”, vol. VII C, Bucureşti, Ed. 
Muzicală, 1986; Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumânească, vol. IV, Stihirariu, în 
„Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta”, vol. VII D, Bucureşti, Ed. 
Muzicală, 1992; VICTOR ŞAPCĂ, Muzicieni psalţi în Oltenia şi contribuţia lor la 
românirea cântărilor bisericeşti, în MO, nr. 5-8/2012, p. 222-249.  
38 GHEORGHE CIOBANU, Anton Pann şi românirea cântărilor bisericeşti. La aniversarea 
a 175 de ani de la naşterea sa, în „Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie”, vol. 1, Ed. 
Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1974, p. 319-320. 
39 COSTIN MOISIL, Rolul lui Macarie Ieromonahul şi al lui Anton Pann în adaptarea 
cântărilor în limba română. O cercetare istoriografică, p. 24. 
40 I. POPESCU PASĂREA, Principii de muzică bisericească orientală (psaltică), 
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1939, p. 222. 
41 VICTOR GIULEANU, Melodica bizantină, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981, p. 164. 
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întâlnit-o este şi aceea de a şti numele autorului grec cât şi al celui care a 
tradus în româneşte (ex. Axioanele compuse de Dionisie Fotino şi traduse de 
Anton Pann),42 însă neavând acces la varianta originală în limba greacă nu 
putem face o analiză comparativă a Axioanelor. Foarte rar găsim manuscrise 
şi tipărituri în care se specifică numele atât al autorului variantei originale 
cât şi al traducătorului, aşa cum am descoperit o variantă a unui Axion, ehul 
II plagal, alcătuit de Grigorie Protopsaltul şi tradus de Amfilohie 
Iordănescu.43 

Din cele peste 350 de manuscrise cercetate am descoperit 295 de 
Axioane duminicale româneşti, alcătuite în notaţie hrisantică, pe toate cele 
opt moduri bizantine. Unele din aceste creaţii sunt de o deosebită frumuseţe 
melodică, adevărate capodopere artistice pe care mulţi dintre psalţii 
vremurilor noastre le îndrăgesc şi acum şi pe care le interpretează în cultul 
liturgic la Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur.  

Frecvenţa anumitor axioane în manuscrisele studiate  impune 
constatarea că aceste creaţii erau valorificate cu preponderenţă  la strană de 
către psalţii secolului XIX; unele dintre ele le regăsim  inclusiv în cântările 
de strană actuale ceea ce denotă o tradiţie neîntreruptă a acestor creaţii 
muzicale. Un astfel de exemplu este Axionul compus de Macarie 
Ieromonahul în glasul 3 agem sirian, prezent în 46 de manuscrise muzicale 
din 350 cercetate. De asemenea, tot un Axion al lui Macarie alcătuit în 
glasul 5 este prezent în 48 de manuscrise. 

Glasurile cele mai folosite în repertoriul imnului Axion din 
manuscrisele studiate sunt: glasul 8 (64 axioane), glasul 5 (59 axioane), 
glasul 1 (42 axioane), glasul 7 varis (25 axioane), glasul 6 (35 axioane), 
glasul 4 (21 axioane), glasul 3 (15 axioane), glasul 2 (31 axioane).  

Din numărul total de compoziţii descoperite 20 sunt traduceri după 
protopsalţii greci (Grigorie Protopsaltul, Dionisie Fotino, Hristodor 
Gheorghiu), 207 sunt creaţii care aparţin compozitorilor români (Macarie 
Ieromonahul, Anton Pann, Ghelasie Basarabeanul, Nectarie Protopsaltul, 
Ioniţă Năpârcă, Nectarie Frimu, Varlaam Protosinghelul, Iosif Naniescu, 
Emanoil Zmeu, Visarion Protopsaltul, Ştefanache Popescu, Oprea 
Demetrescu, Neagu Ionescu, Ioan Zmeu, Teodor Georgescu, Ierom. Serafim 
Georgescu, Atanasie Iordănescu, Ilie Stoianovici Jianu, Gheorghe Scofaru, 
Mihail Racoviţă, Gherontie Nicolau, Nae Mateescu, Nicolae Călinescu, 
Gavriil Scriban, I.P. Pasărea, Dimitrie Lascăr, Ierom. Gherasim Negulescu, 

                         
42 ANTON PANN, Heruvico-Chinonicar, Ed. Didahia Severin, Drobeta Turnu-Severin, 
2012, p. 107-191. 
43 ANTON V. UNCU, Antologhion, Ed. Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1947, 
p. 333, iar varianta în original o găsim în B.S.S., ms. rom., I. 54,  p. 200. 
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Hristea Manulache, Anton V. Uncu, Sebastian B. Bucur, Nicu 
Moldoveanu), la care se mai adaugă 65 de creaţii ale autorilor anonimi. 
 

 

Tabel sinoptic al Axioanelor duminicale pe compozitori în ordine 
cronologică (compozitori greci şi români) 

 
Nr. 
Crt 

Autor Exi
ghis
itor 

Eh Axionul Surse manuscrise (biblioteci) 
şi tipărituri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGORIE 
PROTOPSA

LTUL 

 
 
1 

 
Iosif 

Naniescu 





 
 

Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S.,44 B.A.R.,45 B.N.R.46  
- Buchet Muzical athonit, 
Dumnezeiasca Liturghie, vol. 
1, Editura Evanghelismos, 
Bucureşti, 2009; 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

Dimitrie 
Suceveanu 




 

 
 
 

Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R. 
- Ierom. Dometie Ionescu, 
Antologie care cuprinde 
cântări pentru Vecernie, 
Utrenie, Liturghie, Postul 
Mare, etc., Bucureşti, Tipo-
Litografia „Cărţilor 
bisericeşti”, Bucureşti, 1898; 

3 Emanuel 
Zmeu 

 Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S. 

 
 
 
4 

 
 

Atanasie 
Iordănescu 







 
 

Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R., B.M.S.47  
- Ierom. Dometie Ionescu, 
Antologie care cuprinde 
cântări pentru Vecernie, 
Utrenie, Liturghie, Postul 
Mare, etc., Tipo-Litografia 
„Cărţilor bisericeşti”, 
Bucureşti, 1898; 

5 Macarie 
Ieromonahu

l 





Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R., B.M.S.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 






 
 
 
 

B.S.S., B.A.R., B.N.R.  
- Anton Pann, Heruvico-
Chinonicar, Editura Didahia 
Severin, Drobeta Turnu-

                         
44 Biblioteca Sfântului Sinod. 
45 Biblioteca Academiei Române. 
46 Biblioteca Naţională a României. 
47 Biblioteca Mănăstirii Stavropoleos. 
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6 Anton Pann 



Cuvine-se cu 
adevărat... 

Severin, 2012; 
- Oprea Demetrescu, 
Antologie Musico-
Eclesiastică, Tipografia Oprea 
Demetrescu, Râmnicu Vâlcea, 
1903; 

 
 
 
 
7 

 
 
 

Ghelasie 
Basarabean

u 








 
 
 

Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R., B.N.R., 
B.M.S., B.M.L.48 
- Ghelasie Basarabeanu, 
Liturghier, cântări adunate, 
transliterate, diortosite şi 
transcrise în notaţie liniară de 
Arhid. S. B. Bucur, Editura 
Muzicală, 2005; 

8 Iosif 
Naniescu 





Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S. 

 
9 

 
Atanasie 

Iordănescu 






 
Cuvine-se cu 
adevărat... 

- Ierom. Amfilohie 
Iordănescu, Buchet de 
Muzică (Psaltichii), tipografia 
cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 
1933; 

 
10 

Oprea 
Demetrescu 




Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S. 
- Oprea Demetrescu, 
Antologie Musico-
Eclesiastică, Tipografia Oprea 
Demetrescu, Râmnicu Vâlcea, 
1903; 

11 Anonim 


Cuvine-se cu 
adevărat... 

- Neagu Ionescu, Buchet 
musical,  Tipografia 
Alessandru Georgescu, Buzău, 
1881; 

12 Anonim 


Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R., B.M.S. 

 
II 

 
DIONISIE 
FOTINO 

 
1. 

 
Anton Pann 











 

 
Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R. 
- Anton Pann, Heruvico-
Chinonicar, Editura Didahia 
Severin, Drobeta Turnu-
Severin, 2012; 

                         
48 Biblioteca Mănăstirii Lainici. 
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III 

ANTIM 
ARHIEREU

L 
(HARIOPO

LEOS ?) 

 
1. 

 
Iosif 

Naniescu 




 

 
Cade-se cu 
adevărat... 

 
B.S.S., B.A.R., B.N.R., 
B.M.S.  

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

HRISTODO
R 

GHEORGHI
U 

 
1. 

Ştefanache 
Popescu 




 

Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R., B.M.S.  
- I. P. Pasărea, Liturghierul 
de strană, Editura Partener, 
Galaţi, 2007; 

 
 
 
 
2. 

 
 
 

Nectarie 
Protopsaltu

l 







 

 
 
 

Cuvine-se cu 
adevărat... 

- Nectarie Protopsaltul 
Sfântului Muntelui Athos, 
Cântări ale Sfintei Liturghii, 
Ediţie realizată, îngrijită şi 
studiu introductiv de Vasile 
Vasile, 2004; 
-  Ierom. Dometie Ionescu, 
Antologie care cuprinde 
cântări pentru Vecernie, 
Utrenie, Liturghie, Postul 
Mare, etc., Tipo-Litografia 
„Cărţilor bisericeşti”, 
Bucureşti, 1898; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 

MACARIE 
IEROMONA

HUL 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 










 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R., B.N.R., 
B.M.S., B.M.L. 
- Nifon N.  Ploeşteanu, Carte 
de Musică Bisericească, 
tipărită în tipografiile Joseph 
Goble (Gutenberg), a Cărţilor 
Bisericeşti şi Carol Goble, 
Bucureşti, 1902; 
- Asociaţia Nectarie 
Protopsaltul, Antologie de 
Cântări Psaltice, Tomul I, 
Cântări la Sfintele Taine şi  
Ierurgii, 2007; 
- Buchet Muzical athonit, 
Dumnezeiasca Liturghie, vol. 
1, Editura Evanghelismos, 
Bucureşti, 2009; 
- Vasilios I. Nonis, 
Dumnezeiasca Liturghie, 
traducere şi completare după 
modelul clasei Simon Karas 
de Prof. Protopsalt Laurenţiu 
Truţă, Editura Reîntregirea, 
Alba Iulia, 2012; 
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VI 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTON 
PANN 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 








 

 
 
 
 
 
 
 

Cuvine-se cu 
adevărat... 

B.S.S., B.A.R., B.N.R., 
B.M.S., B.S.C.49 
- Anton Pann, Heruvico-
Chinonicar, Editura Didahia 
Severin, Drobeta Turnu-
Severin, 2012; 
- Oprea Demetrescu, 
Antologie Musico-
Eclesiastică, Tipografia Oprea 
Demetrescu, Râmnicu Vâlcea, 
1903; 
- Nifon N.  Ploeşteanu, Carte 
de Musică Bisericească, 
tipărită în tipografiile Joseph 
Goble (Gutenberg), a Cărţilor 
Bisericeşti şi Carol Goble, 
Bucureşti, 1902; 
- I. P. Pasărea, Liturghierul 
de strană, Editura Partener, 
Galaţi, 2007; 

 
 
 

VII 

 
 
 

GHELASIE 
BASARABE

ANU 

 
 
- 



 
 

 
 

Cuvine-se cu 
adevărat...,/Vr
ednică eşti..., 
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49 Biblioteca Seminarului Craiova. 
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Tabel sinoptic al axioanelor pe ehuri ('

 

 

 

 

 

 

Redescoperirea şi punerea în valoare a clasei de cântări liturgice 
numite Axion, tipologia dispunerii în manuscrise şi tipărituri, precum şi 
numărul mare de compozitori care au trudit asupra acestui gen de creaţie, 
reflectă dimensiunea culturii muzicale de tradiţie bizantină din sec. XIX- XX 
în care imnul Axion şi-a câştigat personalitatea. 

Aşa cum spunea Părintele D. Stăniloae,50 prin cântare dăm un 
coeficient nemărginit admiraţiei pentru măreţia lui Dumnezeu, bunătăţii Lui 
care întrece cuvintele noastre simplu rostite, exprimăm inexprimabilul, 
apofaticul dar şi mulţumirea neţărmurită faţă de El, pe care nu o putem exprima 
prin simple cuvinte. Cine intră într-o biserică ortodoxă şi aude comunitatea 

                         
50 D. STĂNILOAE, Spiritualitate şi Comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. Mitropolia 
Olteniei, Craiova, 1986, p. 421. 

Nr. crt. Axion: „Cuvine-se cu adevărat/Cade-
se cu adevărat/Vrednică eşti...” 

Eh. I 43 
Eh. II 31 
Eh. III 16 
Eh. IV 21 
Eh. I pl. 59 
Eh. II pl. 35 
Eh. Varys 26 
Eh. IV pl. 64 
Nr. total 295 
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cântând, are de fapt senzaţia că a intrat în eternitate; i se pare că, prin liniştea ei 
contemplativă, cântarea nu a avut un început şi nu va avea un sfârşit.  

Dincolo de istoria ei interesantă, această rugăciune rămâne prilejul 
zilnic de a ne întâlni cu Maica Domnului. Fiindcă, rostind sau cântând 
aceste cuvinte, suntem încredinţaţi că Maica Domnului este „procurătoarea 
şi distribuitoarea tuturor darurilor supranaturale şi necreate care fac din noi, 
nu printr-o înrudire naturală, ci printr-o înrudire harică, fii ai lui Dumnezeu, 
fraţi ai lui Hristos şi propriii ei fii. Fiindcă aşa cum inspirarea permanentă a 
aerului menţine în noi fluxul acestei vieţi trecătoare, tot aşa împărtăşirea 
neîncetată din energiile Domnului, care ni se dau pururea din izvorul 
perpetuu care este Mama Cuvântului, asigură în noi viaţa noastră adevărată. 
De aceea, de numele ei trebuie să ne aducem aminte în mintea noastră mai 
mult decât respirăm din generaţie în generaţie iar drept mulţumire pentru 
darurile ei, trebuie să-I aducem laude şi imne şi o viaţă curată împodobită cu 
frumuseţea virtuţilor care ne dau înrudirea reală cu ea care vine din imitarea 
şi asemănarea cu ea”.51 
 
Abstract: Axion Estin 
One of the most important chants classes of Byzantine music is the Axion 
Estin, where Blessed Virgin Mary, Mother of God is magnified. Together 
with the Trisagion, Cherubic and Quinones, The Axion is part of the 
musical-liturgical series species that confer beauty to the most important 
Mass of the Orthodox Church  - St. Mass. 

The specific dates of the Sunday Axion tradition are little known. Its 
origin starts with the second part of the hymn, i.e. „Thou the more 
honorable...”, which is a melodic composition of the melodist Cosmas of 
Maiuma and is a part of the Irmos of the ninth chant sang of the Denise 
Mass on Maundy Thursday Triode. 

The musical tradition of Axion shows that we are dealing with, 
especially in the moment when we refer to the Hrisantic period, with a song 
composed in Sticherarion tact without many vocal runs, as we find in other 
hymns such as the Cherubics and Chinonics, thus enjoying of th the love 
and sympathy of the Romanian believers. 

Of the over 350 manuscripts researched I have found 295 Romanian 
Sunday Axions, written in Hrisantic style on all theeight Byzantine types. 
Some of these creations are of great melodic beauty, real artistic 
masterpieces that many people of our times love and sang them during the 
liturgical Mass of  St. John Chrysostom. 

                         
51 Diac. IOAN I. ICĂ jr., Maica Domnului ..., p. 292-293. 
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The rediscovery and illustration of the liturgical chants class called 
Axion, the way they were arranged in manuscripts and prints, and the large 
number of composers who have worked hard for this kind of creation, shows 
the importance of the Byzantine tradition musical culture in the XIX - XX  
century, when Axion Estin revealed its true character and personality. 
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O perspectivă hristologică asupra Sfântului Ilie. 
Liniaritate simbolico-dogmatică în gândirea siriacă  

(Narsai, Cirus de Edessa şi Iacob de Sarug) 
 
 

Dr. des. CĂTĂLIN-ŞTEFAN POPA1 
 
Cuvinte cheie: siriac, iconomia divină, typos, Adam cel vechi,  

Adam cel Nou, Eden 
Keywords: Syriac, divine economy, typos, old Adam,  

New Adam, Eden 
 

Personalitatea Sfântului Ilie joacă un rol deosebit în gândirea teologică 
siriacă.2 Încă de la Sfântul Efrem Sirul este subliniată particularitatea 
marelui prooroc al Vechiului Testament în iconomia mântuirii.3 În studiul 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 O privire de ansamblul asupra Sfântului Ilie, în tradiţia siriacă, oferă MICHEL HAYEK, 
Élie dans la tradition syriaque, în Élie le prophète, Les Études Carmélitaines, Paris: 
Desclée de Brouwer, 1956, p. 159–178.  
3 Spre exemplu, în Sermones II, Sfântul Efrem îl caracterizează pe Sfântul Ilie ca fiind fără 
egal în iconomia mântuirii, prin viaţa sa sfântă şi prin raportarea sa faţă de logica cerului 
adică a înţelegerii faţă de cele înalte. Printr-un paralelism clar, Sfântul Efrem pune în relief 
virtuţile Sfântului Prooroc şi îl plasează pe acesta în rândul celor care au respins cele 
omeneşti şi au comunicat cu cele înalte, marele Prooroc trimiţând lui Dumnezeu iubirea sa, 
încă din vremea când acesta vieţuia pe pământ: 

ܐ ܘ ܐ  ܐ ܕܪܘܝ ܒ ܐ ܐ  ܬܪܐܘ ܕܕ ܕܒ ܐ  ܐ 
ܓ  ܓ ܐ  ܐ ܐ ܘ  ̈ ܐ ܪ ܐ  ܼ ܬܐ  ܘܓܒܐ  
     ܗܘܐ 
           
,,*Nimeni nu este asemenea lui Ilie, cel ce a fost îmbătat de dragoste spre cele cereşti. * El 
a urât bogăţia casei lui Ahab şi a preferat sărăcia. * A urât aşternutul şi s-a întins pe stâncă.  

ܐ  ܐ  ܐ ܕ ܐ ܘܪ  ܐ  ̈ ܐ ̈ܐ  ̈ ܐ 
ܐ  ܐ ܕ ܐ ܘ ̈ܐ ܐ ܕ ̈ ܐ  ܐܠ ܗܘܐ  ܐ  ̈ ܘ 
ܪ ܗܘܐ   
* ......................... * A urât încăperile strălucitoare şi a iubit peşterile întunecate. * A urât 
vinurile preţioase şi a cerut o picătură de apă. * A urât mâncărurile gustoase şi a cerşit o 
bucată de pâine.  

ܪܬ  ܐ  ܐ ܗܘܐ ܘܐܦ ܗܝ  ܐ  ܒܐܪ ܐ  ܒ  ܪ 
ܬܗ  ܐ ܐ ̈ ܐ ܘܒ ܗ  ܐ ܘ ܪܐ ܒܓ ܐ ܕ ܒ  

ܐ ܒ  ܬܗ ܘܕ  ܕ  ܐ ܒ  ܐܦ ܓ ܓ
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de faţă ne vom raporta la câte un exemplu din omiliile lui Narsai repectiv 
Cirus de Edessa, ca exponenţi de bază ai teologiei siriace de răsărit, precum 
şi din gândirea lui Iacob de Sarug ca poet şi teolog din ramura siriacă de 
apus. 

Astfel, pe baza a trei fragmente din textele autorilor menţionaţi, vom 
pleca, în studiul de faţă, la dezbaterea următoarelor întrebări:  

- cum îl înţeleg cei trei teologi siriaci pe Sfântul Ilie şi cum îl aşează 
în arealul hristologic?  

- părăseşte tematica Sfântului Ilie contextul Vechiului Testament şi 
devine realitate tipologică importantă în hristologie sau aceasta reprezintă 
doar o simplă componentă din istoria iconomiei divine?  

- cât de liniară este gândirea simbolico-dogmatică cu privire la 
Sfântul Ilie, în cele două ramuri siriace, pe baza autorilor discutaţi?  

 
I.   :ܐ ܟ ܘܕܐ  Mar Narsai, Despre înălţarea]   ܕ
lui Enoh şi a lui Ilie] 
Între numeroasele sale omilii, Narsai,4 reîntemeitorul Şcolii teologice de 
tradiţie siriacă de la Nisibi, de la sfârşitul secolului al 5-lea, îi închină o 
                                                               

ܐ  ܗܝ ܒ  ܐ  ܕ       ܕ 
                 
* A trimis iubirea lui către cer, în ascuns, în vreme ce el se afla pe pământ, * şi de aceea şi 
cerul i-a trimis lui, în mod vizibil, căruţa de foc. * Aceasta l-a purtat repede şi l-a mutat 
între cele cereşti. * Pentru că inima lui se înălţase în ascuns, şi trupul său s-a înălţat în mod 
văzut. * Cu rugăciunea sa şi prin mijlocirea acestuia să ne învrednicim a-l privi între 
îngeri!” 
EDMUND BECK (Hg. und Übs.), Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones, II, Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium (CSCO), 311–312, Syr. 134–135, p. 54 (sir.), p. 70–71 
(germ.), v. 653–677, Louvain: Secrétariat du Corpus SCO 1970. De referinţă generală 
pentru înţelegerea Sfântului Ilie în teologia efremică sunt de asemenea studiile: 
SEBASTIAN P. BROCK, A Syriac Verse Homily on Elijah and the Widow of Sarepta, în 
„Le Muséon”, nr. 102:1–2 (1989), p. 93–113; SEBASTIAN P. BROCK, Syriac Poetry on 
Biblical Themes. I, The Prophet Elijah and the Widow of Sarepta, în „The Harp”, nr. 3:1–2 
(1990), p. 75–86.  
4 Narsai este unul dintre cei mai de seamă teologi, poeţi şi exegeţi siro-răsăriteni, el fiind 
numit şi ,,Harpa Duhului Sfânt“. Datorită faptului că Şcoala teologică de la Edessa a fost 
închisă în urma Henoticonul împăratului Zenon din anul 489, Narsai părăseşte Edessa şi se 
stabileşte la Nisibi, unde cu ajutorul episcopului Baršaumā redeschide Şcoală teologică 
siriacă de aici, proiect care s-a bucurat de un mare succes, de-a lungul secolelor. A se 
vedea: BARḤADBEŠABBA ʿARBAYA, Évêque de Ḥalwan, Cause de la fondation des 
écoles, publiée par Addai Scher, Patrologia Orientalis, Tome IV, Turnhout: Brepols, 1981, 
p. [72] 383–386; Histoire Nestorienne Inédite (Chronique de Séert), seconde partie, I, 
publiée par Addai Scher, Paris 1909, [22] 114; ANTON BAUMSTARK, Geschichte der 
syrischen Literatur, mit Ausschluss der christlich–palästinensischen Texte, Bonn: A. 
Marcus und E. Weber ,1922, p. 109–113; DIETMAR W. WINKLER, Ostsyrisches 



215 
 

omilie Sfântului mare prooroc Ilie, alături de o altă personalitate a Vechiului 
Testament, dreptul Enoh.5 Sfântul Ilie apare în numeroase rânduri în omilie, 
ca unul dintre agenţii iconomiei divine.  

Ne vom limita, în pasajele alese, la trei secvenţe din cadrul omiliei:  
a) versurile 239-248; b) versurile 399-404; c) versurile 415-422.  
Omilia parcurge iconomia divină, de la căderea lui Adam, mergând 

pe firul Vechiului Testament şi având ca finalitate, roadele hristologice. Atât 
Enoh cât şi Ilie sunt definiţi de către directorul Şcolii de la Nisibi, prin 
legătura lor cu Hristos, ei anticipându-L pe Cel ce va să vină, conform 
planului de mântuire. Enoh şi Ilie delimitează timpul, fiecare dintre ei fiind 
subiectul unei epoci: 

a) 
ܓ   ̈ ܐ  ܙܒ : ܗ ܕ  

,,Domnul lumii a împărţit omenirea în trei perioade 
 

ܐܘ  ܙ ܼ  ܐ ܐ  ̈ܐ ܒ ܗ ܒ .ܘ  
şi în fiecare perioadă a luat un om pe care l-a 
păstrat în viaţă. 
 
ܐ ܐ ܐ  ܟ ܓܒ  ܿ ܐ  ܘ  ܿ :ܒ  

În cea dintâi [perioadă], l-a ridicat pe Enoh, 
bărbatul cel drept  

                                                               
Christentum: Untersuchungen zu Christologie, Ekklesiologie und zu den ökumenischen 
Beziehungen der Assyrischen Kirche des Ostens, Studien zur orientalischen 
Kirchengeschichte 26, Münster: LIT, 2003, p. 63; STEPHEN GERO, Barsauma of Nisibis 
and Persian Christianity in the Fifth Century, CSCO 426, Subs. 63, Louvain: Secrétariat du 
Corpus SCO, 1981, p. 60–72; ARTHUR VÖÖBUS, History of the School of Nisibis, 
CSCO, 266, Subs. 26, Louvain: Secrétariat du Corpus SCO, 1965, p. 57–121; SEBASTIAN 
P. BROCK, A Brief Outline of Syriac Literature, in: Mōrān ’Eth’ō – 9, Kottayam: St. 
Ephrem Ecumenical Research Institute, 1997, p. 36–37; JEAN BAPTISTE CHABOT, 
Littérature syriaque, Paris: Bloud & Gay, 1934, p. 50–51; RUBENS DUVAL, Anciennes 
Littératures Chrétiennes, II, La Littérature Syriaque, troisième edition, Paris: Librairie 
Victor Lecoffre, 1907, p. 344–345. 
5 Omilia a fost editată de Prof. Dr. Judith Frishman de la Universitatea din Leiden. Pe 
această cale ţin să îi mulţumesc pentru faptul că mi-a pus la dispoziţie o copie a lucrării sale 
de doctorat, nepublicată: JUDITH FRISHMAN, The Ways and Means of the Divine 
Economy: An Edition, Translation and Study of Six Biblical Homilies by Narsai, Ph.D. 
dissertation, Universiteit Leiden, 1992. 
Narsai discută profilul hristologic al Sfântului Ilie şi în omilia 23. Această omilie se găseşte 
în ALPHONSE MINGANA (Ed.), Narsai doctoris syri homiliae et carmina, vol. I, Mosul: 
Typis Fratrum Praedicatorum, 1905, p. 181–194. Pentru un surt comentariu a se vedea 
JUDITH FRISHMAN, The Ways and Means of the Divine Economy: An Edition, 
Translation and Study of Six Biblical Homilies by Narsai, p. 48–49. 
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ܐ.  ܐ ܒ ܒ ܐ  ܐ ܕܒ ܐ ܪ  ܘܒ
iar în cea de-a doua [perioadă] l-a condus pe Ilie, 
profetul cel înzestrat. 
 
ܗܝ ܐ ܕ ܐ   ܐ ܪ : ܒ  

În cea de-a treia [perioadă] –mai presus de noi– 
este Cuvântul despre El, 
 
ܒ ܐ  ܐ ܕ ܐ ܕ ܐ  ܐ   ܘ
.  şi nici o gură nu este în stare a grăi, cât de 

minunată a fost Înălţarea Sa. 
 

̈ܐ *ܐ ܪܓܐ ܪܕܐ ܨܒ ܒ ܙܒ : ܕܒ  
Ca într-o succesiune s-a făcut voia Sa la sfârşitul 
vremii 
 
ܐ.  ̈ ܒ ܐ  ̈ ܐ    ܘܿܕܪܓ ܐ
iar El  l-a ridicat pe om, de la lucrurile inferioare, la 
cele minunate. 
 
ܐ ܟ  ܕܐ  ܿ ܐ ܕ   :ܒ ܗܘܐ ܙܒ

Mai puţin deplină a fost vremea în care El l-a 
înălţat pe Enoh, decât cea a lui Ilie  
 
ܐ  ܝ ܗܘܐ ܕܒ ܬܘܬ̈ܒܐ ܕ ܕ  ܘ
iar [vremea] fiului [celor] necunoscuţi a fost mai 
puţin însemnată decât cea a lui Hristos”.6 

 
Prin viaţa şi prin virtuţile lor Enoh şi Ilie au devenit reperele unor 

epoci. În ei se dezvoltă iconomia divină, aşteptarea lui Hristos devenind în 
viaţa lor, în mod gradual, vizibilă. Deplasare istoriei către Hristos a fost 
stabilită de Dumnezeu astfel încât ea să cuprindă trei etape. În acest sens, 
Narsai îl numeşte pe Enoh, bărbatul cel drept [ܐ ܐ ܐ   primul [ܓܒ
centru al iconomiei divine. Acesta marchează prima perioadă, fiind ales de 
Dumnezeu pentru a fi păstrat în viaţă. Sfântul Ilie, profetul cel înzestrat 
                         
6 NARSAI, I. On the Translation of Enoch and Elijah, în JUDITH FRISHMAN, The Ways 
and Means of the Divine Economy: An Edition, Translation and Study of Six Biblical 
Homilies by Narsai, p. 11 v. 239–248. 
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ܐ] ܐ ܒ ܒ ], continuă timpul către Hristos, centrul istoriei. Lui îi 
urmează Însuşi Hristos, în cea de-a treia perioadă [ܐ   .[ܒ

Prin relaţia temporală dintre cei trei, Narsai accentuează plenitudinea 
adusă de Hristos. Dumnezeu l-a pregătit pe om pentru a-l ridica de la cele 
inferioare [ ܐ  ̈ ] la cele minunate [ܐ ̈ ܒ ], fapt ce se realizează 
prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Cadrul succesiv al iconomiei se 
manifestă prin Enoh şi Ilie şi se împlineşte în Hristos. Ridicarea la cer a 
celor doi constituie o manifestare a actului hristologic ce va urma, cele două 
evenimente iconomice reprezentând, în exprimarea lui Judith Frishman, 
,,două puncte de cotitură în istorie“7 prin caracterul lor prefigurator privind 
Înălţarea cea minunată [ ܒ ] a lui Hristos. Particularitatea acestora constă 
în faptul că fiecare reprezintă un typos al lui Hristos. Sfântul Ilie implică un 
cadrul hristologic simbolic mult mai clar decât Enoh, marele prooroc 
Tesvitean fiind situat în proximitatea venirii lui Hristos.  

b) 
̈ ܕܐ ܒ  ̈ ܒ ܒ  ܼ ܕܐ  ̈ ܐ  : ܬ  

,,Trei martori au depus mărturie în El [în 
Dumnezeu Creatorul], pentru nechibzuinţa vieţii 
noastre: 
 
 . ܐ ܕ ܐ  ܐ ܘܬ ܟ ܘܐ  
Enoh, Ilie şi al treilea, Hristos, Cel ce este dintru 
noi. 
 

̈ ܒ ܒ   : ܐ ܕ   
Hristos, Cel ce este dintru noi a pecetluit 
nechibzuinţa vieţii noastre cu sângele Său  
 
 . ̈ܐ  ܓ ܘܐ     ܕ
pentru ca făgăduinţa vieţii să fie încredinţată 
întregului Său neam. 
 
ܬܐ ܐ ܘ ܘܬܐ ܕܒ ܒ ܪܢ   ܬܗ  : ܒ  

Prin moartea Sa ne-a eliberat din sclavia celui rău 
şi a morţii  
 

                         
7 JUDITH FRISHMAN, Themes on Genesis 1–5 in Early East–Syrian Exegesis, în The 
Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation: A Collection of Essays, 
editată de Judith Frishman şi Lucas van Rompay, Traditio Exegetica Graeca 5, Louvain: 
Peeters, 1997, p. 177. 
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ܐ *ܘܒ   ̈ ܐ  .̈ܐ   
iar prin învierea Sa ne-a promis viaţa 
nemuritoare”.8 

 
Enoh şi Ilie apar şi ca cei ce depun mărturie despre starea de 

păcătoşenie a omenirii. Mântuitorul Iisus Hristos este de asemenea 
menţionat ca martor şi ca Cel ce este dintru noi [ ].9 Prin această 
referinţă Narsai semnalează una dintre caracteristicile hristologiei sale: 
accentuarea firii umane a Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza axiomei sale 
hristologico-nisibene despre locuirea Logosului într-un om deplin (cu trup 
şi suflet) ca într-un templu.10 Jertfa lui Hristos certifică mântuirea 
                         
8 NARSAI, I. On the Translation of Enoch and Elijah, în JUDITH FRISHMAN, The Ways 
and Means of the Divine Economy: An Edition, Translation and Study of Six Biblical 
Homilies by Narsai, p. 16, v. 399–404. 
9 Prin conceptul   Narsai evidenţiază legătura lui Hristos cu noi (,,Hristos este dintru 
noi“ [ ܐ ܕ ], conform lui Narsai) şi pune astfel accentul pe firea omenească a 
Mântuitorului Iisus Hristos în contextul mântuirii. Luise Abramowki explică înţelegera lui 
Narsai cu privire la relaţia dintre firea umană şi cea divină în Hristos aşa cum aceasta apare 
în tradiţia siriacă de la Nisibi: ,,Constituţia diofizică a lui Hristos se păstrează neschimbată 
în Cel Înviat şi în Cel ce va să vină la judecata cea din urmă“ (LUISE ABRAMOWSKI, 
Die nachephesinische Christologie der edessenischen Theodorianer, în Edessa in 
hellenistisch–römischer Zeit: Religion, Kultur und Politik zwischen Ost und West. Beiträge 
des internationalen Edessa–Symposiums in Halle an der Saale, 14.–17. Juli 2005, editată 
de Lutz Greisiger, Claudia Rammelt şi Jürgen Tubach, Beiruter Texte und Studien 116, 
Beirut: Orient–Institut / Würzburg: Ergon Verlag, 2009, p. 3). 
10 Hristologia lui Narsai descinde din hristologia antiohiană a lui Teodor de Mopsuestia, în 
care analogia templului preia o valoare hristologică normativă. DIETMAR W. WINKLER, 
Ostsyrisches Christentum: Untersuchungen zu Christologie, Ekklesiologie und zu den 
ökumenischen Beziehungen der Assyrischen Kirche des Ostens, 64 enunţă analogia astfel: 
,,Das Wort kleidete sich ( ܒ , lbesh) in Fleisch und es wohnte ( , ‘mar) in unserer 
Natur, aber der Tempel des Fleisches schränkte seine göttliche Natur nicht ein.“ Utilizând 
această analogie sirienii răsăriteni nu doreau să limiteze natura divină, ci doreau să facă o 
clară diferenţiere între naturi şi să evite stricto sensu transferarea patimilor asupra 
Logosului. Peter Bruns, un specialist în hristologia lui Teodor de Mopsuestia, evidenţiază 
aceste aspecte astfel: ,,Die Rede vom Tempel und seinem Bewohner leistet ein Doppeltes, 
sie bringt Nähe und Distanz des Logos zum angenommenen Menschen zum Ausdruck. 
Angesichts des Leidens überwiegt die nüchterne Distanz: Der Logos läßt seinen Tempel 
willentlich leiden, bleibt aber von der Zerstörung völlig unberührt“ (PETER BRUNS, Den 
Menschen mit dem Himmel verbinden. Eine Studie zu den katechetischen Homilien des 
Theodor von Mopsuestia, CSCO, 549, Subs. 89, Leuven: Peeters, 1995, p. 193; a se vedea, 
de asemenea, PETER BRUNS, Finitum non capax infiniti–Ein antiochenisches Axiom in 
der Inkarnationslehre Babais des Großen († nach 628), în Oriens Christianus 83 (1999), p. 
53; LUISE ABRAMOWSKI, Die nachephesinische Christologie der edessenischen 
Theodorianer, p. 4; SEBASTIAN P. BROCK, The Christology of the Church of the East, 
in: Traditions and Heritage of the Christian East. The International Conference, Moskau, 
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întregului neam omenesc. Conceptele folosite aici de Narsai dau expresie 
definiţiei sale dogmatice despre înţelegerea mântuirii: Hristos aduce 
făgăduinţa vieţii, eliberându-ne din sclavia diavolului şi a morţii, Învierea 
Sa fiind garanţia vieţii veşnice. În această dimensiune hristologică îşi au, 
aşadar, locul lor şi Enoh şi Ilie, ca martori ai iconomiei divine şi ai vieţii ce 
va să vină în Hristos.  

c) 
ܐ ݁  ܐ  ܨ ܐ ܢܟ ܘܐ   ܐ

,,El i-a ridicat dintre oameni pe Enoh şi pe Ilie,   
 

ܘܗܝ  ܐ ܕܐ ܢ ܒܐܬܪܐ ܐ ܘܐ ܐ
ܐ.  ܒܐܪ
şi i-a făcut să locuiască într-un alt loc, care era pe 
pământ. 
 
ܐ ܟ ܘܐ ܐ  ܐ  ܐ̈ܪ : ܒܐܪ  

 
Pe pământ au locuit fiinţele pământeşti Enoch şi 
Ilie  
 

ܐ ܘܒ ܬܘܬܐ  ܒܐܪ ܐ ܕ   ܒ
 şi aceştia au dăinuit în natură muritoare pe pământ. 
 
ܘ ܐ  ܢ   : ܐܬܪܐ ܕ  

În locul cel din Eden au intrat să locuiască cei 
drepţi  
 
 . ܐ ܕ ܓ ܼ ܐܕܡ ܪ ܐ ܕ  ܐ
acolo unde a locuit Adam, începătorul întregului 
nostru neam omenesc. 
 
ܐ ̈ ܐ ܪܐ ܕܒܐ : ܐܕܐܡ ܕܬܪ ܬܪ   

Al doilea Adam a sfărâmat zidul care era înaintea 
omului  
 

                                                               
1996, p. 170; TILL ENGELMANN, Annahme Christi und Gottesschau: Die Theologie 
Babais des Großen, Göttinger Orientforschungen: Reihe 1, Syriaca 42, Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2013, p. 129; FREDERICK MCLEOD, Narsai’s Dependence on 
Theodore of Mopsestia, în Journal of the Canadian Society for Syriac Studies 7 (2007), 
p. 18).  
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ܪ  ܐܬܪܐ ܕ ܗܘܐ ܒܓ ܐ  ܘܐ ܐ
ܐ.   ܕ
şi a făcut ca omul să intre în locul ce fusese 
îngrădit prin pedeapsă“.11 

 
Ridicarea dintre oameni a lui Enoh şi Ilie şi aşezarea lor în locul cel 

din Eden [ܢ ܐܬܪܐ ܕ ] arată specificitatea lor ca drepţi, în relaţie cu 
Hristos, Cel ce va să vină. Prin centralitatea lor în cadrul iconomiei, Enoh şi 
Ilie se situează între Adam cel vechi şi Adam cel Nou. Ei au fost ridicaţi la 
locul cel din Eden, acolo unde locuise Adam. Fiecare a fost subiectul unui 
act cu semnificaţie hristologică. Diferenţa dintre cei doi, o descrie Frishman 
ca fiind doar de slavă: ,,Diferenţa este doar de slavă, în ceea ce-i priveşte pe 
cei doi bărbaţi păstraţi în viaţă pe pământ, în Eden, fără slăbiciune şi 
ispite”.12 Hristos, al doilea Adam [  este scopul şi finalitatea [ܐܕܐܡ ܕܬܪ
evenimentelor iconomice ce îi au ca subiect pe Enoh şi Ilie. El a împlinit 
făgăduinţa reintrării omului în paradisul pierdut. El a desfiinţat zidul 
îngrădirii Edenului prin căderea lui Adam cel vechi. 

Narsai, teologul din Nisibi, dezvoltă un paralelism dogmatic 
,,sofisticat”13 conform lui Jansma şi Frishman. Acest paralelism îi este 
caracteristic şi oponentului său, Iacob de Sarug. Adam, începătorul 
neamului omenesc vs. Al doilea Adam constituie un ,,Sitz im Leben” al 
soteriologiei lui Narsai, ce graviteză în jurul omului alungat şi readus în 

                         
11 NARSAI, I. On the Translation of Enoch and Elijah, în JUDITH FRISHMAN, The Ways 
and Means of the Divine Economy: An Edition, Translation and Study of Six Biblical 
Homilies by Narsai, p. 16–17, v. 415–422. 
12 JUDITH FRISHMAN, The Style and Composition of Narsai’s Homily 76 “On the 
Translation of Enoch and Elijah”, în V Symposium Syriacum, 1988: Katholieke 
Universiteit, Leuven, 29–31 août 1988, editată de René Lavenant, Orientalia Christiana 
Analecta 236, Roma:Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 1990, p. 287. 
13 Omilia în care apare Sfântul Ilie, pe care Frishman o editeză în lucrarea sa de doctorat 
(alături de alte 5 omilii) o discută şi în studiul său, Judith Frishman, The Style and 
Composition of Narsai’s Homily 76 “On the Translation of Enoch and Elijah”, studiu 
efectuat pe baza textului din British Library Oriental 5463 (foliile 247v.–253r.). Chiar la 
începutul studiului, Frishman confirmă ideea unui ,,paralelism sofisticat“ la Narsai, idee pe 
care o reflectă şi Take Jansma, Narsai’s Homilies on Creation: Remarks on a Recent 
Edition, în „Le Muséon”, nr. 83 (1970), p. 217. Conform menţiunii lui Frishman, o astfel de 
structură nu este întâlnită doar la Narsai ci ea îi este foarte familiară şi lui Iacob de Sarug: 
,,This structure, however, is not unique to Narsai. It seems to be very similar if not identical 
to that of the homilies of Jacob of Sarug. It will therefore come as no surprise that the 
works of the one author are sometimes wrongly attributed to the other“ (JUDITH 
FRISHMAN, The Style and Composition of Narsai’s Homily 76 “On the Translation of 
Enoch and Elijah”,  p. 285).  
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paradis.14 Intenţionalitatea hristologică a relaţiei iconomice Adam cel 
vechi< Enoh< Ilie< Al doilea Adam reliefează schema istoriei mântuirii aşa 
cum apare ea în gândirea lui Narsai. În această realitate orientată către 
Hristos ca centru al istoriei, Sfântul Ilie trebuie înţeles în relaţie hristologică, 
el fiind typos al lui Hristos şi agent al iconomiei divine. 

 
II. :ܐ ̈ܪܐ ܐܘܪܗ ܐܕܐ ܪܒܐ   ܐ ܐ ܕ ܒ   ܕ ܘ

ܘ ܘ ܐ ܕ ܐ: ܗܕ ܥ  ܐ  :ܢ  ܐ  ܕ ܐܪ  
[Mar Cirus de Edessa, Explicare a sărbătorii mari şi minunate a slăvitei 
Înălţări de la pământ la cer a Mântuitorului şi Răscumpărătorului nostru, 
a Domnului nostru Iisus Hristos]. 
Cirus de Edessa, un continuator al teologie siriace de răsărit în secolul al 
6-lea,15 se situează în liniaritate dogmatică cu Narsai, în ceea ce priveşte 
imaginea Sfântului Ilie şi centrarea acesteia pe anticiparea roadelor 
hristologice: 

 
ܢ ܬܪ  ܐ ܗܒ  :ܒ ܗ ܒ ܐ ܕ  ܿܐ

̈ܐ  ܚ ܗܘܐ  ܿ ܡ  ܬܐ  ܟ:  ܘ
ܐ ܝ ܕܼܗܘ :̈ ܐ ܐ  :ܕ ̈ ܢ ܒ  ܐ

ܬܐ ܗ ܕ ܒ ܐ  :ܪܘ   ܘܐ  ܘ
̈ܐ ܐ  ܬܐ ܘ ̈:       

 

                         
14 Rolul acestui paralelism accentuat îl explică în continuare JUDITH FRISHMAN, The 
Style and Composition of Narsai’s Homily 76 “On the Translation of Enoch and Elijah”, 
p. 292: ,,By means of parallelism in the beginning and end of the homily, the main themes 
are presented: from fall to exaltedness, from Adam to Christ, the decline and progression of 
mankind as sketched above. The emphasis on man reflects Narsai’s soteriology and 
christology: it is a man who was exalted and therefore we too will be exalted. Christ is the 
second Adam who exalts the human race, cast down since the time of the first Adam.“ 
Accentul pe care Narsai îl pune pe soteriologie este analizat în: FREDERICK G. 
MCLEOD, The Soteriology of Narsai, Roma: Pontificium Institutum Orientalium 
Studiorum, 1973; Frederick G. McLeod, Man as the Image of God: Its Meaning and 
Theological Significance in Narsai, în Theological Studies, nr. 42:3 (1981), p. 458–468. 
15 Cirus de Edessa este un autor siro-răsăritean. El a fost unul din discipolii marelui 
Patriarh-Catolicos Mar Abā cel dintâi şi a trăit în prima jumătate a secolului al 6-lea. A fost 
profesor la Şcoala teologică de la Nisibi pentru ca apoi să întemeieze o Şcoală teologică la 
Hīrā (ANTON BAUMSTARK, Geschichte der syrischen Literatur, mit Ausschluss der 
christlich–palästinensischen Texte, p. 121; JOSEPH SIMONIUS ASSEMANUS, 
Bibliotheca Orientalis Clementino–Vaticana, T. III, partea I, Romae: Typis Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide 1725, p. 170: 6–7; WILLIAM F. MACOMBER, The 
Theological Synthesis of Cyrus of Edessa, an East Syrian Theologian of the Mid–Sixth 
Century, în Orientalia Christiana Periodica, nr. 30 (1964), p. 8, nota 3; SEBASTIAN P. 
BROCK, A Brief Outline of Syriac Literature, p. 44).  
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,,... zic căci prin intermediul primilor doi, prin 
binecuvântatul Abel, şi prin Enoh, le predă Sfinţilor 
Îngeri învăţătura, aşa cum a fost aceasta, [anume], că 
la un moment dat oamenii vor fi eliberaţi din stăpânia 
morţii şi vor fi fără de moarte şi neschimbători. 
 

ܐ ܐ ܐ ܒ ܬܐ  :ܒ ܕ  ̈ ܐ  ܕ ܕ  ܒ
ܩ  ܐ   :ܿܗܘ ܒ ܐܬ̈ܪܘܬܐ ̈ܐ ܐ ܕܐܦ  ܐ

ܗ : ܬܪ ܐ ܒ ܗܕܐ ܕ 
ܐ ܘ ܘ ܼ: ܕ ܕ  ܐ ܐܦ : ܕ ܼܗܘ ܒ ܐ

ܼ ܿܐܘܼܬܒ   
ܐ ܼܐܿ ܐ ܐ  

ܐ ܒܐ :ܒ ܕܘܬܗ ܕ ܐ  : ܐ 
ܐ. ܥ  ܐ ܒ      ܘܐܘܬܒ  ܒ

 
Dimpotrivă, prin binecuvântatul Ilie le descoperă nu 
doar faptul că vor deveni nemuritori ci chiar că vor fi 
ridicaţi la locurile cele mai de sus, fapt care s-a 
împlinit în Înălţarea lui Hristos, Mântuitorul nostru, 
care nu doar că S-a înălţat pe Sine ci a ridicat întreaga 
natură umană şi a aşezat-o cu El în ceruri, conform 
mărturiei Scripturii: El ne-a ridicat şi ne-a aşezat 
împreună cu El în ceruri, în Iisus Hristos.16 

 
ܐ ܐ ܐ ܒ ܓܢ  ܐ  :ܕܒ ܿ ܕ ܐ 

ܐ  ܬ  ܐ ܕܗ ܕ ܒ ܘܗܝ ܗܘܐ ܘ ܐ
ܘ ̈ܢ ܗܘܝ  :ܢ   

 
În orice caz, în privinţa binecuvântatului Ilie, iată el a 
fost un typos pentru lucrurile ce urmau să fie 
restaurate în legătură cu Hristos, Domnul nostru... ”.17  

                         
16 Cirus citează cu simbolul siriac  textul din Efeseni 2,6.  
17 WILLIAM F. MACOMBER, (Ed. and Trans.), Six Explanations of the Liturgical Feasts 
by Cyrus of Edessa, an East Syrian Theologian of the Mid Sixth Century, CSCO, 355–356, 
Syr. 155–156, Louvain: Secrétariat du Corpus SCO, 1974, p. 153–154 (sir.), v.  23–30, 1–6, 
p. 135 (eng.). v. 17–30. Pe lângă anticiparea lui Hristos, Sfântul Ilie are şi o implicaţia 
eshatologică, spre exemplu la Sfântul Efrem, unde apare, de asemenea, împreună cu Enoh: 

ܐ ܒ ܿ ܒ  ܿ ܐ ܕ ܒ ܘ ܐ  ܐܒ  
,,Iar când fiul stricăciunii va atrage întraga creaţie conform voii lui  
ܐ  ܝ  ܐ ܕ ܕܪ  ܘܐ  
atunci vor fi trimişi Ilie şi Enoh ca să-i convingă pe cei fără de Dumnezeu“  
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Cirus, înţelege şi el, ridicarea la cer a lui Ilie, ca tip şi prevestire a 
Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Ilie este discutat, în pasajele din 
Explicarea praznicală a teologului edessan, împreună cu alte două elemente 
tipologice, Abel şi Enoh, figuri simbolice ,,par excellence“ în gândirea 
siriacă.18 Binecuvântatul Abel [ ܐ ܗܒ ܒ ] şi Enoh apar în legătură cu 
cadrul nevăzut, ca cei ce le predau Sfinţilor Îngeri învăţătura [ܬܐ ] 
despre mântuirea ca eliberare din robia morţii şi dobândire a vieţii imutabile. 
Ca şi în cazul lui Narsai, Cirus exprimă acelaşi caracter gradual al planului 
divin de mântuire, reliefat prin legătura Sfântului Ilie cu Hristos. 
Binecuvântatul Ilie [ܐ ܐ ܐ ܒ ] aparţine unui cadru superior celui din 
vremea lui Abel sau Enoh. Sfântul Ilie dezvăluie nu doar nemurirea 
oamenilor în Hristos ci şi ridicarea lor la locurile cele mai de sus 
ܐ] ܐܬ̈ܪܘܬܐ ̈ܐ ], împlinită prin Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos.19 
Prin Înălţarea Sa Hristos a ridicat întreaga natură umană [ ܐ   

ܐ  împreună cu El la ceruri. Judith Frishman distinge o evaluare [ܐ

                                                               
(EDMUND BECK (Hg. und Übs.), Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones, III, 
CSCO, 320–321, Syr. 138–139, Louvain: Secrétariat du Corpus SCO, 1972, p. 70 (sir.), 
v. 477–480, p. 92–93 (germ.), v. 477–480). 
18 Cele trei personalităţi veterotestamentare, Abel, Enoh şi Ilie sunt invocate foarte frecvent 
în hristologia siriacă, ca motive tipologice pentru reînnoirea în Hristos: ,,răcnetul sângelui 
lui Abel, întâiul născut dintre cei drepţi“ [ܐ ̈ ܐ ܕܙܕ .ܕ ܕܗܒ ܒ ], ,,răpirea la 

cer a lui Enoh“ [ ܟ[ ܐ] ”şi ,,înălţarea lui Ilie  ܕ  Prima .[ ܕܐ

tipologie, privind moartea lui Abel şi reprezentarea iconomică a acesteia este tratată în 
numeroase surse siriace. A se vedea: THOMAS KREMER, Mundus primus. Die 
Geschichte der Welt und des Menschen von Adam bis Noach im Genesiskommentar 
Ephräms des Syrers, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 641, Subs. 128, 
Leuven: Peeters, 2012, p. 358; JOHANNES BARTHOLDY GLENTHØJ, Cain and Abel in 
Syriac and Greek Writers (4th–6th Centuries), CSCO, 567, Subs. 95, Louvain: Peeters, 
1997, p. 246. Şi la Cosmas Indicopleustul moartea lui Abel reprezintă o analogie a 
patimilor lui Hristos: COSMAS INDICOPLEUSTÈS, Topographie Chrétienne, II, trad. 
Wanda Wolska-Conus, Les Editions du Cerf, Paris: Coll. Sources Chrétiennes, 159 (1970), 
p. 114–115; WANDA WOLSKA, La Topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustès: 
Theologie et Science au VIe siècle, Bibliothèque Byzantine, Études 3, Paris: Presses 
Universitaires de France, 1962, p. 50. Celelalte două tipologii, privindu-i pe Enoh şi Ilie 
sunt folosite şi de către Teodor de Mopsuestia şi Tomas de Edessa (THERESIA 
HAINTHALER, Thomas of Edessa, Causa de Nativitate: Some Considerations, în Parole 
de l’Orient, nr. 31 (2006), p. 74). 
19 A se vedea, de asemenea, JUDITH FRISHMAN, The Ways and Means of the Divine 
Economy: An Edition, Translation and Study of Six Biblical Homilies by Narsai, p. 67; 
WILLIAM F. MACOMBER, The Theological Synthesis of Cyrus of Edessa, an East Syrian 
Theologian of the Mid–Sixth Century, p. 26, nota 1; JUDITH FRISHMAN, Themes on 
Genesis 1–5 in Early East–Syrian Exegesis, în The Book of Genesis in Jewish and Oriental 
Christian Interpretation: A Collection of Essays, p. 180. 
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pozitivă a drepţilor menţionaţi în pasajele lui Cirus, accentuând paralelismul 
acestora cu Hristos prin faptul că ,,their limitation when compared to Christ, 
are noted”.20 Concluzia lui Cirus este fundamentată pe aceeaşi relaţie 
hristologică a drepţilor Vechiului Testament cu Hristos. Sfântul Ilie trebuie 
înţeles, astfel, pe aceeaşi bază simbolico-dogmatică, ca un typos [ܐ ]21 
pentru restaurarea ce urma să vină în Hristos, Domnul nostru [  ܐ

ܢ ]. 
 

ܘܓ ܒ ܕ ܐ  :  ܵ ܼ
ܐ ܼܕܿ ܵܬܼ

ܵ
ܐ ܹܘܨܼܘܪ ܹ ̮ ܼ

̈ ܹܙܐ ܘ
ܵ
ܼܿ ̄ܐܪ   III.ܘܼܕ

[Mar Iacob de Sarug: Despre taine, tipuri şi reprezentări ale lui 
Hristos] 
Valenţele hristologice ale imaginii Sfântului Ilie sunt prezente în aceeaşi 
liniaritate şi în tradiţia siriacă de apus. Iacob de Sarug22 este în acest sens, 
unul dintre părinţii relevanţi în ceea ce priveşte legătura tainică şi simbolică 
a Sfântului Ilie cu Hristos. La Iacob de Sarug, Sfântul Ilie face parte din 
înşiruirea drepţilor Vechiului Testament desemnaţi ca elemente tipologice 
sau reprezentări ale evenimentului hristologic. Meditând la învierea fiului 
văduvei din Sarepta, Iacob defineşte profilul hristologic al Sfântului Ilie 
astfel:23  
                         
20 JUDITH FRISHMAN, The Ways and Means of the Divine Economy: An Edition, 
Translation and Study of Six Biblical Homilies by Narsai, p. 66. 
21 Sfântul Ilie şi Enoh sunt reprezentaţi ca typoi pentru Hristos şi în gândirea efremică. A 
se vedea: JUDITH FRISHMAN, Themes on Genesis 1–5 in Early East–Syrian Exegesis, 
p. 185.   
22 Poetul şi teologul sirian de apus, Iacob de Sarug, s-a născut la jumătatea secolului al 5-lea 
într-un sat de pe malul Eufratului şi a murit în anul 520 sau 521. A studiat la Şcoala 
teologică persană de la Edessa iar mai târziu, probabil în anul 518, a devenit episcop. A 
început să alcătuiască mēmrē la vârsta de 22 de ani fiind unul dintre cei mai de seamă autori 
siro-iacobiţi. A se vedea: ANTON BAUMSTARK, Geschichte der syrischen Literatur, mit 
Ausschluss der christlich–palästinensischen Texte, p. 148–158; SEBASTIAN P. BROCK, 
A Brief Outline of Syriac Literature, p. 37–42. JEAN BAPTISTE CHABOT, Littérature 
syriaque, pp. 62–63, RUBENS DUVAL, Anciennes Littératures Chrétiennes, II, La 
Littérature Syriaque, p. 351–354. 
23 Iacob de Sarug face referire, destul de des, la imaginea Sfântului Ilie, în scrierile sale. În 
omilia sa ,,Despre fuga lui Ilie de Izabela“, Iacob meditează la scena căderii şi la iconomia 
mântuirii, prin mai multe imagini simbolice: spre exemplu, Izabela, care a comis păcatul şi 
l-a convins şi pe Ahab să i se alăture în căderea ei, o simbolizează pe Eva, care a fost 
responsabilă pentru căderea lui Adam. A se vedea textul în PAULUS BEDJAN (Ed.) 
Homiliae selectae Mar–Jacobi Sarugensis, T. IV, Paris / Leipzig: Otto Harrassowitz, 1908, 
pp. 133–153, în special p. 133–137; scurt comentariu în JUDITH FRISHMAN, The Ways 
and Means of the Divine Economy: An Edition, Translation and Study of Six Biblical 
Homilies by Narsai, p. 63–64. Acest simbolism pe care Iacob îl dezvoltă, trimite la gândirea 
Sfântului Efrem, Iacob fiind şi cel care a alcătuit o mēmră în cinstea Sfântului Efrem Sirul: 
textul se află în JOSEPH PHILLIP AMAR (Ed.), A Metrical Homily on Holy Mar Ephrem 
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ܐܼ  ܵ

ܼ ܐ  ܸ
ܿ
ܼ ܘ  ܗܝ ̄ܗܵܘܼ ܼ ܼܒ

ܸ ܼܬܿ
ܿ
ܼ ܼ̈ܐ    :ܼܝ ܒܹܐ

,,Vezi în Ilie [faptul că], atunci când [văduva] i-a cerut 
acestuia să-l învieze pe cel mort,  

 
ܐ 

ܵ
ܼ ܐ܀ ܕܸܐ ܹܐ ̄ܗܼܘܵ ܿ ܵ ܐ 

ܵ
ܐ 

̇
ܼܒ ܹ ܸܕܿ

ܒ݀ ܼ ܵܨܪ ܨ  
dacă el nu ar fi reprezentat crucea Fiului, [cel mort] nu 
ar fi putut învia. 
 

ܚܼ  ܼܿ
ܵܐ 24 ܼܿ  ܼ  ܸ ܐ  ܵ

ܼܿ ܐ 
ܵ
ܼܒ ܹ ܼܓܿ ̮

ܿ
ܼ ܐ    :̄ܗܵܘܼ

Bărbatul desăvârşit s-a întins peste copil  
 

ܐ  ܸ
ܿ
ܼ ܗ  ܹ ܵ  ܼܿ  ܵܙ

ܿ
ܼ
ܼܝ ܕܼܐܿ ܼܵ ܡ ܀ܘ ܵܐܵܕܹ  

şi a arătat cum Domnul său se va micşora ca să-l 
învieze pe Adam.25 
 
ܐܼ  ܵ

ܼ  ܼ  ܸ ܵܐ  ܼܿ  ܼ ܸܓ
ܐ ܼܐܿ ̈ ̈ ܐ ܬ ܹܵ ܵ:  

Trei zile Cel viu a stat deasupra celor morţi, 
 

                                                               
by Mar Jacob of Sarug: Critical Edition of the Syriac Text, Translation and Introduction, 
Patrologia Orientalis, nr. 47.1, Turnhout: Brepols, 1995. 
24 În PAULUS BEDJAN (Ed.) Homiliae selectae Mar–Jacobi Sarugensis, T. III, Paris / 
Leipzig: Otto Harrassowitz, 1907, p. 316 v. 2 pare a fi o greseala: în loc de  ܼܚ ܼܿ  apare 

 ܼ ܼܿ  
25 Acest paragraf apare şi în MICHELINE ALBERT (Ed.), Jacques de Saroug. Homélies 
contre les Juifs, Patrologia Orientalis 38.1, Turnhout: Brepols, 1976, p. 126 (sir.), 127 (fr.), 
v. 213–216: 
ܐ:  ܐ  ܗܝ ܗܘܘ  ܐ  ܬܒ ܝ ܒܐ  
ܐ ܗܘܐ.  ܿ ܐ  ܐ  ܐܨܪ ܨ ܕܒ  ܕܐ 
 : ܐ ܘܙ  ܐ ܒ ܼ ܗܘܐ  ܓܒ  
ܐܕܡ. ܐ  ܿ ܗ ܘ ܝ ܕܐ ܿܙ  ܿ  ܘ
Albert foloseşte în ediţia sa, în versul 215, structura: ܐ ܐ ܒ   ܼ ܗܘܐ  ܓܒ
(,,Bărbatul se măsoară pe sine cu copilul“), în comparaţie cu textul citat mai sus din ediţia 
lui Bedjan:  
ܵܐ ܼܿ  ܼ  ܸ ܐ  ܵ

ܼܿ ܐ 
ܵ
ܼܒ ܹ ܼܓܿ ̮

ܿ
ܼ ܐ  ܼܚ ̄ܗܵܘܼ

ܿ
ܼ  (,,Bărbatul desăvârşit s-a întins de 

trei ori peste copil“). De asemenea la Bedjan lipeşte structura  ܘܙ   ([Ilie] s-a făcut 
mic cu acesta [cu copilul]), Bedjan trecând direct la aspectul chenotic al Mântuitorului: 
ܡ ܵܐܵܕܹ ܐ  ܸ

ܿ
ܼ ܗ  ܹ ܵ  ܼܿ  ܵܙ

ܿ
ܼ
ܼܝ ܕܼܐܿ ܼܵ  şi a arătat cum Domnul său se va micşora ca să-l,,) ܘ

învieze pe Adam“). Singura asemănare parţială dintre cele două texte este, pe lângă 
cele câteva versuri aproape identice, faptul că lui Ilie îi urmează în structura textului, 
Elisei şi Iona (MICHELINE ALBERT (Ed.), Jacques de Saroug. Homélies contre les 
Juifs, p. 126 v. 217–222). 
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ܼܬܹܪܗ ܀  ܼܐܿ ܼܐ 
ܵ ܡ ܼܘܿ ܼܵܐ ܵܐܵܕܼ

ܼܚ ܼܘܿ ܐ ̇ܵܕܪܼܬܿ ܵ ݀ ܸ  
până ce Adam, eliberat, a trăit şi s-a întors la locul 
său. 
 
ܵܐ ܸܵ ܼ ܼ ܐ ܕ ܼ ̄ܗܵܘܼ ܸܒ ܼܵܐ ܕܨܼܘܪܹܬܗ    :ܵܐܦ ܹܐ
Iarăşi, pentru că Ilie purta semnul Unului Născut 
 
ܵܬܐ ܀  ܵ  ܼܿ  ܼ ܼܿ ܹ ܘ

ܿ ܿ ܼܒܿ ܼ ܵܐ ̄ܐ̈ܪܵ݀ܙܐ   ܵܗ
El a luat această taină asupra sa deasupra morţii. 
 

ܚܼ  ܼܿ
ܼܿ ܵܗܿܘ  26ܼܘܿ  ܹ

ܿ
̈ܐܼ ܼ ܵ ̈ܒܼ

ܿ
ܼ  ܼ

ܵ
ܵܐ ܬ ܼܿ:  

Şi s-a întins de trei ori peste acel copil, 
 

ܼܐ ܀ ܕ ܵ
ܼ ܵܐ  ܼ

ܐ ܼܘܿ
ܵ
ܼܒ ܪܹܬܗ ܼܕܿ ܼ ܼܒ ܐ   ̄ܗܵܘܼ

ܿ
ܼ
ܿ
◌ܼ  

  ca să laude punerea în mormânt a Fiului, iar cel mort a 
fost readus la viaţă”.27 

 
Mesajul simbolic al pasajului omiletic are o mare profunzime. În 

minunea săvârşită de Sfântul Ilie se vădeşte Hristos. Condiţia sine qua non 
pentru săvârşirea minunii de către Dreptul Prooroc este crucea Fiului 
ܐ]
̇
ܼܒ ܹ ܸܕܿ

ܒ݀ ܼ   .[ܨ
Structura paragrafului din omilia lui Iacob are un clar specific 

hristologic. Gesturile lui Ilie la săvârşirea minunii revelează realitatea 
chenotică. Sfântul Ilie s-a întins de trei ori peste copil anticipând deşertarea 
lui Dumnezeu pentru a-l învia pe Adam [ܡ ܵܐܵܕܹ ܐ  ܸ

ܿ
ܼ ]. Dimensiunea 

hristologică a textului este indicată nu doar prin referinţa la Hristos ca 
antitypos, ca Cel pe care Ilie îl anticipează prin actele sale ci, mai mult, dacă 
în primele patru versuri din textul nostru Sfântul Ilie constituie subiectul, în 
versurile 5 şi 6 Hristos Însuşi apare ca subiect iar Sfântul Ilie devine 
obiectul comparativ: Hristos a fost trei zile [ܐ ̈ ̈ ܐ ܬ ܹܵ ܵ ] în moarte pentru 
a-i da înapoi lui Adam locul său [ܼܬܹܪܗ   .pe care acesta îl pierduse [ܼܐܿ

Sfântul Ilie poartă semnul [ܨܼܘܪܹܬܗ] lui Hristos, Cel Unul Născut 
ܵܐ] ܸܵ ܼ ܼ ]. Dacă la Cirus Ilie este un typos [ܐ ] al lui Hristos, la Iacob 

                         
26 Aceeasi greşeală menţionată în nota 23 apare încă odata la PAULUS BEDJAN (Ed.) 
Homiliae selectae Mar–Jacobi Sarugensis, T. III, p. 316 v. 8. 
27 PAULUS BEDJAN (Ed.) Homiliae selectae Mar–Jacobi Sarugensis, T. III, p. 315–316 
v. 21, v. 1–9. A se vedea şi JOHNS ABRAHAM KONAT, A Metrical Homily of Jacob of 
Serugh on the Mysteries, Types and Figures of Christ: authentic or compilation?, p. 82, 
v. 219–228. Aici Konat face o analiză a textului pornind de la întrebarea, dacă textul 
omiliei este autentic sau dacă omilia este rodul unei compilaţii. 
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vedem aceeaşi gândire simbolică, însă Iacob preferă o exprimare mai 
tainică, conceptul de semn [̄ܐ̈ܪܵ݀ܙܐ] fiind foarte des folosit în teologia sa.28 
Sfântul Ilie purta taina lui Hristos. Pe baza acestei taine el s-a situat 
deasupra morţii, înviindu-l pe tânăr.29 Gestica Sfântului Mare Prooroc îl 
revelează pe Hristos şi Îi slăveşte îngroparea [ܪܹܬܗ ܼ ܼܒ ].    

Iacob deşi merge pe aceeaşi liniaritate simbolică ca şi la cei doi siro-
răsăriteni discutaţi, implicaţiile hristologice sunt însă mult mai clare la 
poetul-teolog din Sarug.30 La Iacob de Sarug, Sfântul Ilie aparţine arealului 
hristologic iar prin simbolul la care Ilie recurge, se săvârşeşte minunea 
învierii fiului văduvei.  

 
* 

SFÂNTUL ILIE este reflectat în teologia siriacă ca participant la 
iconomia divină şi typos al lui Hristos. Ca drept desăvârşit, Sfântul Ilie face 
parte din arealul hristologic. Ca cel ce îl anticipează pe Hristos prin faptele 
şi minunile sale, Sfântul Ilie este o realitate tipologică de nelipsit din 
gândirea părinţilor de tradiţie siriacă.  

                         
28 Sensul conceptului de ܵܐ  este acela de alegorie, simbol, sau semn [taină] ܸܪ
(MICHAEL SOKOLOFF, A Syriac Lexicon: A Translation from the Latin, Correction, 
Expansion, and Update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Winona Lake, Indiana: 
Eisenbrauns/Piscataway, NJ: Gorgias Press 2009, p. 1471). Conceptul tipologic este folosit 
frecvent de către Iacob de Sarug (JOHN KONAT, Typological Terminology of Jacob of 
Serugh, în „The Harp”, nr. 18 (2005), 294 ş.u). Încă de la Efrem conceptul face parte din 
instrumatarul symbolic al tradiţiei teologice siriace. A se vedea MARGOT SCHMIDT, 
Alttestamentliche Typologien in den Paradieseshymnen von Ephräm dem Syrer, în 
Paradeigmata: Literarische Typologie des Alten Testaments, editată de Franz Link, Berlin: 
Duncker & Humblot 1989, p. 56; Margot Schmidt, Das Auge als Symbol der Erleuchtung 
bei Ephräm und Parallelen in der Mystik des Mittelalters, în Oriens Christianus 68 (1984), 
pp. 27–28); a se vedea de asemenea EDMUND BECK, Symbolum–Mysterium bei Aphraat 
und Ephräm, în Oriens Christianus 42 (1958), p. 19–40; TANIOS BOU MANSOUR, La 
pensée symbolique de Saint Ephrem le Syrien. Bibliothèque de l’Université Saint–Esprit de 
Kaslik 16. Kaslik: Université Saint–Esprit, 1988. 
29 Conform lui Iacob de Sarug, Ilie a văzut învierea din morţi pe pământ încă înainte de 
înălţarea sa, anume, la învierea copilului văduvei. A se vedea PAULUS BEDJAN (Ed.) 
Homiliae selectae Mar–Jacobi Sarugensis, T. IV, Paris / Leipzig: Otto Harrassowitz, 
1908, p. 235, 247, 248; scurt comentariu  în  JUDITH FRISHMAN, The Ways and Means 
of the Divine Economy: An Edition, Translation and Study of Six Biblical Homilies by 
Narsai, p. 62. 
30 Pentru hristologia lui Iacob de Sarug a se vedea TANIOS BOU MANSOUR, Die 
Christologie des Jakob von Sarug, în ALOIS GRILLMEIER, THERESIA HAINTHALER 
(Hg.), Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Band 2.3: Die Kirchen von Jerusalem 
und Antiochien nach 451 bis 600, Freiburg im Breisgau / Basel / Vienna: Herder 2002, 
pp. 449–499. 
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Într-un cadru gradual al iconomiei divine, Narsai şi Cirus de Edessa 
îl caracterizează pe Sfântul Ilie ca cel ce preînchipuie nemurirea şi ca 
martor, împreună cu Enoh, al iconomiei divine şi al vieţii ce va să vină în 
Hristos. Iacob de Sarug îl explică şi el păstrând aceeaşi liniaritate simbolico-
dogmatică, însă teologul iacobit accentuează mai intens valenţele simbolico-
mistice. Sfântul Ilie este cel ce purta taina lui Hristos, iar prin această taină 
s-a situat deasupra morţii.  

Tematica Sfântului Ilie este mai mult decât un aspect din istoria 
drepţilor. Ea are, pentru părinţii sirieni, o dimensiune hristologică, Sfântul 
Mare Prooroc situându-se la delimitarea dintre epocile iconomiei divine. 

 
Abstract: A Christological Perspective on St. Elijah. Symbolic-dogmatic 
Linearity in the Syriac Thinking (Narsai, Cirus of Edessa and Jacob of 
Sarug) 
The Saint and Prophet Elijah is reflected in the Syriac theology as a 
participant in the divine economy and as a typos for Christ. As holy man he 
is part of the christological plan. Through his deeds and miracles he 
anticipates Christ and implies a typological reality. 
 Highlighting the gradual divine economy, Narsai and Cyrus of 
Edessa characterize Elijah as one who foreshadows immortality and as a 
witness – along with Enoch – of the divine economy and of the eternal life 
in Christ. 
 Jacob of Sarug explains the image of Elijah maintaining the same 
symbolical linearity but he is more involved in mystical nuances. Elijah was 
a typos of the mystery of Christ, and through this mystery was located above 
death. 

The topic about Elijah represents more than an issue from the history 
of the righteous men. The subject takes a Christological dimension, so that 
the Holy Prophet is situated at the boundary between the ages of the divine 
economy. 
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Taina Spovedaniei şi Euharistiei în activitatea  
pastorală a preotului 

 
 

Pr. Drd. IONUŢ CONSTANTIN1 
 

Cuvinte cheie: spovedanie, împărtăşanie, preot, credincioşi,  
activitate pastorală, canon 

Keywords: confession, eucharist, priest, belivers,  
pastoral activity, canon 

 
Introducere 
Aceste două sfinte taine sunt mijloacele de sfinţire pe care omul le are la 
îndemână pentru a putea deveni un cetăţean al Raiului, sau pentru a putea să 
intre întru Împărăţia Cerurilor. Atât Taina Spovedaniei, cât şi cea a 
Euharistiei îşi au obârşia de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Însuşi El 
spune „Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele le vor fi iertate şi cărora le 
veţi ţine, vor fi ţinute” (Matei 18, 18 şi Ioan 20, 20-23), iar pentru taina 
Euharistiei se cunosc cuvintele scripturistice care se rostesc în anaforaua 
Sfintei Liturghii „Luaţi mâncaţi acesta este Trupul Meu Care se frânge 
pentru voi...” şi „Beţi dintru Acesta toţi Acesta este Sângele Meu, al Legii 
celei Noi, Care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” 
(Matei 26, 26-28, Marcu 14, 22-24). Pe baza acestor texte din Sfânta 
Scriptură, cât şi a altora, cele două Sfinte Taine îşi arată originea 
dumnezeiască, ceea ce arată că nu sunt născociri pur omeneşti. 

Pe lângă faptul că aceste două Sfinte Taine sunt arme ale creştinului, 
ele sunt şi mijloace prin care preotul lucrează la mântuirea poporului pe care 
îl are sub păstorire. „Funcţiunea de păstor a preotului nu este, aşadar, o 
întreprindere a sa şi nici n-o exercită în numele vreunei autorităţi lumeşti sau 
temporale. El este, într-adevăr, membru al societăţii, în care trăieşte, el 
activează ca preot în mijlocul semenilor săi, este ales dintre dânşii şi este 
pus la dispoziţia acelor nevoi ale lor, care privesc mântuirea şi deci sufletele 
lor”.2 Ceea ce preotul săvârşeşte are un caracter divin, responsabilitatea 
sarcinii sale fiind în faţa Lui Dumnezeu, atâta timp cât el lucrează cu 
mijloace date lui de către El. Pe lângă faptul că preotul are rolul important 
de liturghisitor şi învăţător, are marele rol şi de a fi un mare doctor al 

                         
1 Doctorand Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti, specializarea Teologie Liturgică. 
2 Pr. prof. dr. PETRE VINTILESCU, Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor, 
Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 39. 
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sufletelor celor păstoriţi, de sfinţitor al lor, de a fi un organ al Sfântului Duh 
„cu asistenţa căruia El Însuşi a instruit şi a încurajat pe Sfinţii Apostoli”,3 
Cel Care le-a fost făgăduit de către Mântuitorul Hristos „...Eu voi ruga pe 
Tatăl şi alt Mângâietor va da vouă, ca să rămână cu voi în veac, Duhul 
Adevărului…; Mângâietorul, Duhul Cel Sfânt, pre Carele Îl va trimite Tatăl 
în numele Meu, Acela vă va învăţa pre voi toate şi va aduce aminte vouă 
toate cele ce am grăit vouă” ( Ioan 14, 16- 17 şi 26). 
 
Taina Spovedaniei    
Taina Spovedaniei este „Vitezda miraculoasă a Noului Testament, gata în 
orice moment, ziua şi noaptea, să primească în apele ei, să spele, să cureţe, 
să înnoiască şi să tămăduiască sufleteşte pe toţi acei credincioşi care vor să 
se mântuiască, vor să se spele de întinăciunea păcatelor, vor să se apropie, să 
se împace şi să se unească din nou cu Iisus Hristos, Mântuitorul nostru”.4 
Aşa cum am arătat mai sus, această taină a fost instituită de către 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dovadă fiind textele Sfintei Scripturi 
(Matei 18, 18 şi Ioan 20, 22-23). 

Însuşi Mântuitorul ne cheamă la pocăinţă „N-am venit să chem pe 
cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă” (Luca 5, 32), căci numai prin ea 
putem să inaugurăm şi să intrăm în Împărăţia Cerurilor. 

Taina Spovedaniei sau a Mărturisirii este „acea rânduială sfinţitoare 
în desfăşurarea căreia credinciosul dobândeşte, prin duhovnic, după Botez, 
dezlegarea de greşelile şi fărădelegile sale, adică împăcarea sa cu Dumnezeu 
şi cu Biserica”5 sau „este un al doilea botez, adică taina curăţirii de păcatele 
personale şi a refacerii legăturii spirituale cu Biserica, întreruptă sau slăbită 
temporar prin păcat; locul apei curăţitoare a botezului îl ţin aici lacrimile 
pocăinţei pentru păcatele săvârşite”.6 După cum putem observa, prin această 
taină omul nu face nimic altceva decât să se împace cu Creatorul său, dar şi 
cu Biserica Sa, adică cu mădularele trupului. 

Conform cărţilor liturgice dar şi de cult, taina Pocăinţei, este 
alcătuită din mai multe acte, care fiecare în parte are un rol important în 
săvârşirea cât mai corectă a acestei taine: căinţa, mărturisirea către 
duhovnic, îndeplinirea canonului şi dezlegarea sau iertarea păcatelor.7 

                         
3 IBIDEM, p. 42. 
4 Pr. prof. SPIRIDON CÂNDEA, Cultul divin şi pastoraţia divină, în BOR, nr. 11- 12/1967, 
p. 1207. 
5 Dr. LAURENŢIU STREZA, Plinitu-s-a, Hristoase, taina rânduielii Tale, Ed. Andreiana, 
Sibiu, 2012, p. 313. 
6 Pr. prof. dr. ENE BRANIŞTE, Liturgica Specială, Ed. Lumea Credinţei, Bucureşti, 
2005, p. 310. 
7 IBIDEM. 
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Aceste patru elemente sunt strâns legate între ele, încât omiterea vreuneia 
din ele nu-l duce pe penitent la curăţire, la rostul final al sacramentului.  

Căinţa nu este nimic altceva decât continua aducere aminte de 
Dumnezeu, tristeţea că El ne lipseşte, ea fiind cea care „atinge adâncimile 
fiinţei şi deşteaptă de acolo binele, scoate la iveală, ridică „fitilul care 
pâlpâie încă” (Matei 12, 20) în fiecare din noi, licărirea de adevăr, care 
însufleţeşte orice regret şi orice trezire”.8 Pocăinţa este un lucru elementar în 
mărturisirea către duhovnic, deoarece cel ce vine la spovedanie trebuie să se 
căiască de cele ce a făcut. Părerea de rău sau căinţa este cea care îl împinge 
pe om spre acest act, prin care sufletul său se uşurează de toate cele ce a 
făcut cu voia sau fără voia sa. Ea este un curent viu care „permanent trebuie 
să ne însoţească viaţa, căci permanent suntem în primejdie de cădere. Este 
ochiul critic mereu treaz al conştiinţei... Păcatul e osândit prin căinţă, dar 
trebuie depăşit. Căinţa e negativul lui, „moarte faţă de păcat”, dar nu este şi 
înviere. Pocăinţa creştină este deodată moarte şi înviere”.9 

Locul în care trebuie să se săvârşească mărturisirea de către preot 
sau episcop, trebuie să fie locaşul de închinare, adică biserica. Acest lucru 
ne este indicat şi din învăţăturile date de molitfelnic, care zice că trebuie în 
faţa icoanei Mântuitorului Hristos. „Hristos este prezent nevăzut în biserică, 
dar descoperit de imaginea din sfânta Sa icoană”.10 Biserica este locul în 
care omul se întâlneşte cu Dumnezeu, locul în care el a primit haina 
Botezului dar şi Trupul şi Sângele Lui Hristos pentru prima dată. 

Aşa cum se cunoaşte, cel care poate săvârşi tainele Bisericii este 
preotul sau episcopul. Preotul este organul prin care Dumnezeu împărtăşeşte 
oamenilor harul Său, specific fiecărei taine. „În rolul său de om de ajutor 
sau de colaborator al lui Dumnezeu însă, preotul aduce contribuţia sa 
personală de înrâurire asupra oamenilor, pe temeiul învăţăturii Evangheliei, 
în scopul de a întinde şi a păstra în lume Împărăţia lui Dumnezeu”.11 În 
lucrarea pastorală a preotului, conducerea spirituală a credincioşilor are un 
rol hotărâtor. Conducerea spirituală a credincioşilor se manifestă în primul 
rând printr-o acţiune pedagogică a preotului. Numai după ce credinciosul 
este catehizat poate înţelege mai bine ce se întâmplă cu el prin spovedanie, 
căci numai prin această mare taină sufletul său poate deveni mai uşor, mai 
împăcat cu Dumnezeu şi cu sine însuşi. „În calitatea de slujitor al tainelor lui 
Dumnezeu, în cadrul spovedaniei, preotul mijloceşte pogorârea harului 
                         
8 Pr. CONSTANTIN GALERIU, Sensul creştin al pocăinţei, în „Studii Teologice”, 9-10/1967, 
p. 675. 
9 IBIDEM, p. 681. 
10 Dr. LAURENŢIU STREZA, op. cit., p. 317. 
11 Pr. PETRE VINTILESCU, Spovedania şi Duhovnicia, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 1995, 
p. 27. 
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iertării păcatelor, iar ca păstor de suflete îşi concentrează toate puterile sale 
spre îndreptarea celui căzut, oferindu-i mijloacele şi căile necesare ridicării 
din păcat, spre a deveni practicant al virtuţilor. Rolul său de duhovnic va fi 
complet, în scaunul spovedaniei, numai dacă va stărui, cu multă atenţie şi 
responsabilitate, să-l determine pe cel căzut să rupă legătura cu păcatul şi să 
devină un om virtuos”.12 

Relaţia dintre preotul-duhovnic şi credincios este una specială în 
viaţa creştină, căci în scaunul mărturisirii „preotul este nu numai un 
judecător al moralităţii credinciosului şi un medic căutat pentru vindecarea 
rănilor lăsate de păcat, ci în acelaşi timp este şi un călăuzitor spre căile 
virtuţii. El este chemat să lumineze mintea prin lămuriri şi prin preveniri, să 
îndrume voinţa prin sfaturi şi prin îndemnuri, prin încurajări şi să trezească 
în inimă gustul virtuţii şi al binelui”.13 

Credinciosul, când vine în faţa duhovnicului, crede şi este convins că 
îi vorbeşte lui Dumnezeu. Sugestivă în acest sens este rugăciunea din cadrul 
spovedaniei care zice: „Iată fiule, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea 
ta cea cu umilinţă...”.14 Credinciosul are încredere în preot, ştiind că acesta 
din urmă nu va dezvălui nimănui taina cea mărturisită. În acest caz, între 
credincios şi preot se înfiripează o legătură duhovnicească, sufletească. 
Penitentul deschizându-şi intimitatea spre Dumnezeu „conferă mijlocul care 
oferă preotului duhovnic putinţa să pătrundă în intimitatea sufletului însetat 
de lumină pe care-l umple de bucuria dobândirii harului divin”.15 Aşa cum 
un om bolnav se duce la medic pentru a-şi primi vindecarea, tot aşa şi cel 
care este chemat în scaunul spovedaniei vine pentru a-şi primi leacul 
sufletesc. Preotul-duhovnic trebuie să aibă drept ţintă „repunerea conştiinţei 
morale în drepturile ei. Conştiinţa este cea care ne arată voia lui Dumnezeu, 
fiind instanţa înaintea căreia apar la judecată faptele omeneşti”.16 

Preotul trebuie să conştientizeze pe fiul său duhovnicesc de puterea 
păcatelor care apasă asupra sufletului. Foarte mulţi credincioşi se rezumă la 
mărturisire să spună numai ce au făcut cu fapta, sau numai într-un anumit 
interval de timp. Însă o mărturisire completă este aceea în care au fost 
mărturisite păcatele cele săvârşite cu fapta, cu gândul sau cuvântul, căci „cel 
care vine la spovedanie trebuie instruit şi dirijat să se examineze şi să-şi 
mărturisească şi păcatele vieţii lăuntrice”.17 În activitatea pastorală a 

                         
12 Dr. LAURENŢIU STREZA, op. cit., p. 501. 
13 IBIDEM, p. 33. 
14 Rugăciune Taina Spovedaniei. 
15 Pr. conf. ILIE MOLDOVAN, Preotul duhovnic şi darul iertării păcatelor, în „Ortodoxia”, 
nr. 3- 4/1977, p. 580. 
16 IBIDEM, p. 581. 
17 Pr. PETRE VINTILESCU, op. cit., p. 73. 
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preotului contemporan adesea întâlnim acest lucru. Oamenii consideră că nu 
au prea multe de spus în scaunul de mărturisire, rezumându-se de foarte 
multe ori la o enumerare foarte scurtă a ceea ce au făcut cu fapta. Preotul 
trebuie să îndrume pe fiul său duhovnicesc la examenul conştiinţei, al vieţii 
sale interioare. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în una dintre omiliile sale 
„..nu-mi mărturisi numai desfrânarea, adulterul sau numai păcatele, care se 
văd şi sunt cunoscute de toţi, ci şi gândurile cele ascunse şi bârfelile şi 
clevetirile şi trufiile şi invidia”.18 Credincioşii trec foarte uşor peste cele ce 
au făcut, considerând păcate doar cele ce au făcut cu lucrul, neştiind că în 
primul rând cele ce au săvârşit cu gândul sunt cele care pricinuiesc păcatele 
cu fapta. Gândurile necurate sunt cele care întunecă gândirea omului, pentru 
că diavolul atacă în primul rând mintea omului. 

Gândurile rele stăpânesc interiorul omului, făcându-l pe acesta rob al 
lor. Datorită acestor gânduri necurate, omul devine un împătimit, pentru că 
ele îl duc la negarea aproapelui şi a lui Dumnezeu. Omul se obişnuieşte să 
vieţuiască departe de aproape şi de Dumnezeu, considerând la un moment 
dat, că aşa este normal să fie izolat şi divizat, căci numai atunci „când inima 
omului este înclinată spre satisfacerea plăcerilor, ea devine sursa gândurilor 
rele”.19 Gânduri necurate ca iubirea de sine, slava deşartă, iubirea de arginţi 
rămân nespovedite de către penitent pentru că el se rezumă, aşa cum am 
spus, doar la o enumerare a celor ce a făcut cu fapta. Preotul trebuie să lupte 
pentru a-l învăţa pe cel care vine la scaunul de spovedanie să „se supună la o 
pregătire în vederea mărturisirii printr-o cercetare de sine sau printr-un 
autoexamen al conştiinţei. Această cercetare a conştiinţei în prealabil 
constituie condiţia unei bune mărturisiri într-o aşa mare măsură, încât ar 
putea fi considerată ca un moment integrant al spovedaniei”.20 

Examenul de conştiinţă trebuie să vină pe fondul credinţei, că 
penitentul va primi iertarea de păcate de la Însuşi Mântuitorul Hristos, că 
numai prin mărturisirea cu adevărat şi cu inimă curată poate să devină un fiu 
iubit al lui Dumnezeu. Penitentul trebuie conştientizat că prin taina 
spovedaniei se va întâlni cu Hristos, cel care a vindecat de diferite boli pe 
oamenii care I-au ieşit în cale în drumul Său de propovăduire, sau a iertat 
păcatele diferiţilor păcătoşi care s-au închinat Lui. 

Preotul nu trebuie să uite a se folosi de toate metodele pastorale pe 
care le are la îndemână pentru a-l face pe creştin să-şi facă singur o mustrare 
de conştiinţă, un examen al interiorului său. Predica, cateheza ţinute mai 
                         
18 SFÂNTUL IOAN HRISOSTOM, Omilia XLI, 4 la Matei, P. G., T. LVII, col. 450., apud 
Pr. PETRE VINTILESCU, op. cit., p. 75. 
19 Mitropolit HIEROTHEOS VLACHOS, Psihoterapia Ortodoxă, Ed. Învierea, Timişoara, 
1998, p. 250. 
20 Pr. PETRE VINTILESCU, op. cit., p. 83-84. 
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ales în posturile mari de peste an cu privire la taina spovedaniei, sunt un 
prilej foarte bun pentru a-l conduce pe om spre a-şi privi starea sufletului, de 
a vedea unde se află în relaţia sa faţă de Dumnezeu. „Creştinul trebuie să 
reflecteze la pagubele morale pricinuite lui de păcat în raporturile sale cu 
Dumnezeu şi anume: ofensarea sau necinstirea lui Dumnezeu, 
nerecunoştinţa pentru binefacerile primite de la El, îndepărtarea de 
Dumnezeu şi ruperea legăturii cu El”.21 Problemele care se aduc în discuţie 
la mărturisire, sunt cele care îl privesc în mod special pe creştin, dar şi viaţa 
religioasă morală a lui, raportul său cu semenii şi cu Dumnezeu. 

În timpul mărturisirii trebuie să se aibă în grijă de către preot să nu 
se treacă foarte uşor peste respectarea poruncilor divine, care nu sunt nimic 
altceva decât un prim criteriu pe care penitentul îl are de îndeplinit. Este 
necesar ca preotul să insiste asupra îndeplinirii poruncilor divine, căci 
îndeplinindu-le, credinciosul nu face decât să se arate ca un „fiu rătăcitor” 
care aleargă după împăcarea cu Tatăl Cel Ceresc. Acum, în scaunul de 
mărturisire, starea de pocăinţă a credinciosului este mai aprinsă, el dorind cu 
adevărat să se apropie de Dumnezeu, să se cureţe de păcatele care îi apasă 
sufletul spre o îndepărtare de Cel Care i-a dat viaţă. De aceea „toate 
povăţuirile morale, toate îndemnurile părinteşti pe care preotul-duhovnic le 
dă în scaunul de spovedanie, sunt pentru penitenţi lucruri preţioase, sunt 
mărgăritare spirituale care trebuie preţuite cu sfinţenie”.22 Tot ceea ce 
preotul îi spune creştinului în scaunul de spovedanie, este luat în considerare 
ca fiind lucrul cel mai de preţ care-l duce spre cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Adesea se întâlnesc persoane care nu pot face diferite lucruri din viaţa lor, 
călătorii sau alte lucruri care îi privesc în mod propriu, până nu au 
dezlegarea duhovnicului. Însuşi cuvântul de „părinte” exprimă o intimitate 
duhovnicească între preot şi penitent. Preotul prin întrebările sale îl poate 
dirija pe credincios spre lucruri esenţiale, pentru ca mărturisirea să nu o ia 
spre o altă cale, fie cu ştiinţă sau datorită inocenţei. 

Preotul duhovnic trebuie să se facă sensibil, să se introducă în 
atmosfera trăirii realităţilor celui care se mărturiseşte, pentru a-l putea 
înţelege. Pe parcursul spovedaniei preotul trebuie să-l ajute pe penitent să se 
deschidă cu tot ceea ce este împotriva credinţei creştine, a lui Dumnezeu, şi 
a semenilor săi. Trebuie ajutat penitentul să nu dea răspunsuri evazive, care 
nu fac nimic altceva decât să-l lase îndoit în suflet de un anume păcat. De 
aceea se cere ca acestei taine să i se acorde timpul necesar, căci „spovedania 
nu este numai ascultare de păcate şi acordare de dezlegare şi prescrieri de 
canoane, ci este un mijloc extraordinar de pastoraţie individuală, de dialog, 

                         
21 IBIDEM, p. 87-88. 
22 Pr. prof. SPIRIDON CÂNDEA, op. cit., p. 1208. 
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de discuţii deschise cu penitentul, de comentare şi interpretare a păcatelor 
sau faptelor mărturisite, de analizare a circumstanţelor atenuante şi 
agravante ale săvârşirii păcatelor, de cercetare a stării psihologice a 
penitentului, pentru a vedea starea de căinţă, de părere de rău, care se 
impune, ca o condiţie a iertării, iar nu simpla înşirare a păcatelor”.23 

După ce spovedania s-a terminat, are loc dezlegarea dată de către 
preot, dar nu înainte ca penitentul să-şi ia angajamentul că nu se va mai 
întoarce la viaţa cea păcătoasă pe care a avut-o înainte de a primi taina 
spovedaniei. Rugăciunea de dezlegare este cea îl face pe credincios să-şi dea 
seama că Cel Care „operează dezlegarea penitentului este Mântuitorul 
Însuşi. ...formula de dezlegare fiind un adevărat act liturgic prin care Hristos 
ridică la o viaţă nouă pe penitent, îl întăreşte, îl cheamă la colaborare şi îl 
invită la ospăţul Împărăţiei lui Dumnezeu”.24 „Domnul şi Dumnezeul nostru 
Iisus Hristos, cu harul şi cu îndurările iubirii Sale de oameni, să te ierte pe 
tine, fiule X, şi să-ţi lase ţie, toate păcatele. Şi eu, nevrednicul preot şi 
duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert şi te dezleg de toate păcatele 
tale, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin”.25 

Prin această rugăciune de dezlegare, credinciosul este reprimit la 
viaţa în Hristos şi în sânul Bisericii. Numai prin taina spovedaniei şi apoi 
prin dezlegarea din cadrul tainei, creştinul se împacă cu Dumnezeu, 
devenind iarăşi un mădular al Trupului-Hristos. Preotul se roagă 
Mântuitorului Hristos să fie dezlegat penitentul care s-a pocăit de păcatele 
săvârşite, ceea ce ne arată foarte clar că El este de fapt Cel Care iartă 
păcatele celor ce se spovedesc, şi în niciun caz preotul duhovnic. Prin 
rugăciunea preotului se arată faptul că el este organul văzut prin care Hristos 
săvârşeşte taina. 

De îndată ce s-a dat dezlegarea de către duhovnic, urmează canonul 
sau epitimia, care nu trebuie să lipsească din cadrul spovedaniei. „Canonul 
nu este o pedeapsă sau un mijloc de ispăşire pentru păcatul săvârşit, ci o 
expresie a pocăinţei şi a îndreptării, un exerciţiu spiritual de practicare a 
virtuţilor. Scopul acestui tratament curativ, prescris penitentului spre a-l 
îndeplini după spovedanie, este pozitiv, de a disciplina simţurile acestuia, 
aducând permanent în mintea lui ororile păcatelor săvârşite”.26 

Canonul reprezintă începutul îndreptării penitentului, aducerii lui pe 
calea virtuţii, „prin canon se urmăreşte reprimarea instinctelor inferioare, 
prin care s-a introdus dezarmonia în viaţa sufletească şi morală a 
                         
23 Pr. prof. dr. NICOLAE D. NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. III, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 203. 
24 Dr. LAURENŢIU STREZA, op. cit., p. 319. 
25 Rugăciunea de dezlegare Taina Spovedaniei. 
26 Dr. LAURENŢIU STREZA, op. cit., p. 505. 
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penitentului. De aceea, atunci când este cazul, prescripţiile canonului de 
pocăinţă sunt dictate de duhovnic cu autoritate, ca o condiţie sine que non 
pentru desăvârşirea pocăinţei şi ca un început de îndreptare”.27 

Canoanele trebuie date în funcţie de mai multe condiţii, de care 
preotul duhovnic trebuie să ţină cont, cum ar fi temperamentul fiecăruia, de 
nivelul intelectual, de moralitatea penitentului. Preotul de asemenea trebuie 
să ţină seama de puterile fizice şi sufleteşti, de mentalitatea timpului, de 
natura, felul şi gravitatea păcatului şi de dispoziţia de îndreptare. „Aplicarea 
rigoristă a canonului, după vechile prescripţii canonice, nu este o metodă 
eficace pentru ridicarea celor căzuţi, precum nu foloseşte nici la diminuarea 
canonului”.28 Canonul pe care preotul îl dă penitentului nu trebuie să fie mai 
mic decât păcatul pe care penitentul l-a făcut, nici să lipsească cu 
desăvârşire din practica tainei. Acest lucru, care din nefericire, este întâlnit 
frecvent în practica preoţilor care spovedesc, duce la o denaturare a tainei. 

Canoanele sau epitimiile se pot da atât celor care au obţinut 
dezlegarea de la preotul duhovnic, cât şi celor care nu au primit dezlegarea. 
Celor care nu au obţinut dezlegarea de la preot, canonul le va fi de folos 
pentru a-şi da seama unde se află, unde i-a plasat păcatul faţă de Dumnezeu, 
să-şi adâncească părerea de rău sau căinţa pentru păcatele înfăptuite; celor 
care au primit dezlegarea îi va sprijini să se ferească de păcatele săvârşite pe 
viitor, cât şi să sporească în fapte bune şi în virtute. 

Canoanele care se dau de către preoţi penitenţilor sunt de obicei 
potrivite cu păcatele săvârşite sau slăbiciunile dovedite de aceştia. Ca 
epitimii se dau rugăciuni, lecturi duhovniceşti din Sfânta Scriptură, post, 
metanii, ajutoare celor săraci şi în nevoi, cercetarea celor aflaţi în suferinţă 
etc. 

După ce penitentul şi-a îndeplinit canonul sau „certarea” dată de 
către duhovnic, urmează lucrul cel mai aşteptat de către toţi creştinii: 
împreunarea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică împărtăşirea cu 
Trupul şi Sângele Lui. Acesta este lucrul cel mai important după care toţi 
creştinii care se pocăiesc şi se mărturisesc aleargă, cuminecarea cu Domnul 
nostru Iisus Hristos. 

Taina Spovedaniei în activitatea pastorală a preotului nu se rezumă 
numai la mărturisirea credincioşilor în cele patru posturi mari din timpul 
unui an, sau de câte ori creştinul simte nevoia să se elibereze de păcatele 
care îi apasă sufletul şi conştiinţa. Preotul trebuie să îndrume la spovedanie 
şi pe tinerii care doresc a se căsători, pentru a intra în viaţa de familie fără a 
avea remuşcări sau alte păcate care să le mustre conştiinţa. De asemenea 

                         
27 Pr. PETRE VINTILESCU, op. cit.,  p. 217-218. 
28 Dr. LAURENŢIU STREZA, op. cit., p. 505. 
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tinerii de vârste mai mici trebuie conştientizaţi că numai prin „taina iertării” 
păcatelor pot deveni curaţi la suflet. Pravila bisericească recomandă celor 
care pleacă în diverse călătorii, sau au unele încercări ale vieţii să se 
spovedească şi după aceea să primească taina Euharistiei. 
 
Taina Euharistiei 
Taina Euharistiei este cea mai veche taină a Bisericii noastre Ortodoxe, fiind 
întemeiată de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină 
când a luat pâinea şi paharul cu vin şi le-a binecuvântat, zicând cuvintele 
scripturistice: „Luaţi mâncaţi, Acesta este Trupul Meu....” şi „Beţi dintru 
Acesta toţi, Acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi...” (Matei 26, 26-28; 
Marcu 14, 22-24). „Dumnezeiasca Euharistie a fost luată de la început drept 
taina prin excelenţă a Bisericii, care constituie centrul întregii vieţi 
creştine”.29 Ea nu numai că a fost instituită de Hristos, ci a şi poruncit 
apostolilor Săi şi, prin ei, urmaşilor acestora, perpetuarea acesteia, zicând: 
„Aceasta să o faceţi spre pomenirea Mea” (Luca 22, 19). Sfântul Pavel ne 
spune şi el de ce trebuie să participăm efectiv la săvârşirea tainei şi la 
împărtăşirea cu ea: „Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea 
acest pahar, moartea Domnului vestiţi, până la venirea Lui” (I Cor. 11, 26). 

Sfânta Euharistie reprezintă în comparaţie cu celelalte Sfinte Taine 
„încununarea urcuşului nostru duhovnicesc, deoarece credincioşii se 
împărtăşesc printr-însa nu numai de daruri anumite ale harului mântuitor ca 
în fiecare din celelalte, ci se unesc cu Hristos Însuşi, izvorul şi vistiernicul 
vieţii şi al harului, cu împărţitorul tuturor darurilor, care privesc viaţa şi 
pietatea”.30 

Dacă prin Taina Spovedaniei dar şi prin celelalte taine ni se 
împărtăşeşte harul dumnezeiesc, în Sfânta Euharistie ni se dă însuşi izvorul 
harului, adică Hristos Însuşi, prin Trupul şi Sângele Său pline de Duhul 
Sfânt, ceea ce ne arată „evident faptul că de la început centrul cultului 
creştin a fost dumnezeiasca Euharistie din ziua Domnului, care reprezenta 
centrul vieţii sacramentale şi al întregii vieţi a membrilor Bisericii”.31 Cel 
care primeşte Sfânta Împărtăşanie, este sprijinit în acţiunile sale de a duce o 
viaţă în Hristos. 

Vorbind de Taina Euharistiei, trebuie să vorbim de Sfânta Liturghie 
care este centrul cultului creştin. Numai prin Sfânta Liturghie se poate împărtăşi 
credinciosul de Trupul şi Sângele euharistic al Domnului. Ştim cu toţii că 
                         
29 NENAND MILOŞEVICI, Dumnezeiasca Liturghie – centrul cultului în Ortodoxie, 
Ed. Deisis, Sibiu, 2012, p. 7. 
30 Pr. prof. PETRE VINTILESCU, Sfânta Împărtăşire în spiritualitatea creştină, deasă sau 
rară împărtăşire?, în „Studii Teologice”, nr. 5-6/1953, p. 382. 
31 NENAND MILOŞEVICI, op. cit., p. 9. 
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„săvârşirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor de pâine şi vin în 
dumnezeiescul Trup şi Sânge, iar ca scop, sfinţirea credincioşilor, care, prin 
acestea, dobândesc iertarea păcatelor şi moştenirea Împărăţiei cerurilor”.32 
Participarea credincioşilor la Sfânta Liturghie trebuie să fie preocuparea 
permanentă a preotului zilelor noastre, pentru că în cadrul sfintei slujbe se 
jertfeşte şi se sfarmă „Mielul lui Dumnezeu” pentru păcatele lumii, sfinţind pe 
cei care se împărtăşesc. Bineînţeles, trebuie să fie faptul că numărul celor care 
se împărtăşesc trebuie să fie cât mai mare, pentru că pe lângă scopul de jertfă al 
Sfintei Liturghii, mai are şi scopul de a sfinţi pe credincioşi. 

Credincioşii trebuie adunaţi la Cina euharistică din zilele de 
duminică şi de sărbătoare pentru că taina Euharistiei, încorporată în cadrul 
Sfintei Liturghii, reprezintă esenţa vieţii creştine, împăcarea tuturor 
oamenilor cu Dumnezeu. Este cu totul greşit, şi de neconceput ideea care 
circulă pe la diferiţi preoţi, care îi îndeamnă pe credincioşii care îi au sub 
păstorire să se împărtăşească numai după un anumit număr de zile de la 
ultima împărtăşire. Acest lucru ar însemna că preotul nu ar face decât să nu 
îi lase pe credincioşii săi să se apropie de Hristos decât într-un mod 
programat, ceea ce nu este decât o practică denaturată în activitatea 
pastorală. Sfântul Simeon al Tesalonicului ne vorbeşte despre împărtăşirea 
credincioşilor la un anumit interval de timp, spunând că numai conştiinţa lor 
este cea care îi va opri. „Împărtăşirea nu este îngrădită însă, în acest chip, 
printr-un termen, deoarece Arhiepiscopul Simion nu zice că cineva trebuie 
să se împărtăşească o singură dată la 40 de zile şi nici că ar fi oprit să facă 
acest lucru mai înainte de împlinirea acestui timp. Termenul acesta este fixat 
in extremis, în sensul ca nimeni să nu-l depăşească fără să fi primit Sfânta 
Euharistie cel puţin odată, neputând să fie cineva oprit de aceasta de mai 
multe ori – adesea –, cum zice el, dacă nu-l osândeşte conştiinţa sa (...). 
Orice îndoială asupra acestei interpretări este înlăturată de Arhiepiscopul 
Simion care spune: dacă se va păzi pe cât se va putea, să se apropie şi mai 
curând de Cuminecătura lui Hristos, iar, de se va putea chiar în toate 
duminicile, mai ales cei bătrâni şi cei bolnavi, pentru că aceasta ne este viaţa 
şi tăria”.33 Aşa cum ne spune Sfântul Simeon al Tesalonicului, preotul 
trebuie să încurajeze pe cei mai evlavioşi dintre credincioşi să se cuminece 
cât mai des pentru a fi cât mai deplin uniţi cu marele Arhiereu, Iisus Hristos. 
„Unii au nevoie de un timp mai lung de sforţări, iar alţii se pot concentra şi 
se aprind mai repede de râvnă duhovnicească, simţind viu gustul sau foamea 
                         
32 NICOLAE CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, trad. Pr. prof. dr. Ene 
Branişte, Ed. IBMBOR, 1997, p. 7. 
33 SF. SIMION AL TESALONICULUI, Despre slujba îngropării, cap. 360, p 242, apud 
Pr. prof. PETRE VINTILESCU, Sfânta Împărtăşire în spiritualitatea creştină, deasă sau 
rară împărtăşire?, p. 393. 
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şi setea spirituală de masa Domnului, fără de care actele de pietate rămân un 
simplu formalism cu valoare de suprafaţă sau chiar lipsite de orice 
valoare”.34 

Dacă împărtăşirea credincioşilor ar fi tot mai rară, atunci cu 
siguranţă rolul Sfintei Liturghii este ştirbit, chemarea din timpul sfintei 
slujbe „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă” 
rămâne ca o chemare care se aude ca un „chimval răsunător” în bisericile 
noastre creştine. 

Pravila bisericească îndeamnă pe creştini la împărtăşire cel puţin în 
cele patru posturi mari de peste an. Acest lucru, însă, nu înseamnă că este 
greşit să se împărtăşească creştinul şi în afara celor patru posturi mari de 
peste an, căci cu cât se împărtăşeşte mai des, cu atât devine un om virtuos şi 
atent, în acelaşi timp, să nu desconsidere taina lui Hristos, să îi fie lui spre 
osândă. Tot aceeaşi pravilă vorbeşte şi despre împărtăşirea creştinului măcar 
odată pe an, în postul Sfintelor Paşti. Acest îndemn nu este adresat 
creştinilor care duc o viaţă „în Hristos”, ci acelora care sunt foarte departe 
de calea cea dreaptă, dar totuşi au o credinţă în Iisus Hristos, pentru a nu 
rămâne întru totul despărţiţi de El. Învăţătura pe care ne-o dă pravila 
bisericească este pentru a arăta că Biserica lui Hristos se preocupă foarte  
mult şi de „oaia cea pierdută”, pentru a o aduce lângă Păstorul Hristos. 

Părintele Ioan Coman, vorbind despre Taina Sfintei Împărtăşanii la 
Sfântul Ioan Hrisostom, a tras câteva concluzii cu privire la administrarea 
Euharistiei de către preot, precum şi alte consideraţiuni de care preotul 
trebuie să ţină seama în activitatea sa pastorală: 

„1. Împărtăşania, care este unirea cu Hristos, nu trebuie să fie 
socotită ca o simplă participare la masa euharistică, ci ca o unire profundă şi 
reală cu Trupul lui Hristos, care deschide calea mântuirii şi angajează în 
chip deosebit viaţa creştinului, 

2. Cei ce se împărtăşesc fac parte integrantă din Trupul lui Hristos, şi 
sunt îndatoraţi să fie vrednici de Acesta printr-o viaţă exemplară 
corespunzătoare nivelului euharistic, 

3. Puritatea şi vrednicia euharistică a credincioşilor sunt asigurate de 
către corpul preoţesc calificat, 

4. Slujitorii au o mare răspundere pentru oficiul lor euharistic în faţa 
lui Dumnezeu. Ei trebuie să fie înzestraţi cu o deosebită putere de 
discernământ în această problemă. Se va cere de la ei sângele lui Hristos pe 
care l-au dat celor nevrednici. 

                         
34 Pr. prof. PETRE VINTILESCU, Sfânta Împărtăşire în spiritualitatea creştină, deasă sau 
rară împărtăşire?, p. 396. 
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5. În faţa trupului euharistic nu există deosebire între credincioşi, 
oricare ar fi situaţiile lor sociale sau altele,  

6. Cei ce vor să se împărtăşească nu se pot apropia de masa 
euharistică decât dacă ei sunt ucenicii lui Hristos, adică sunt legaţi trup şi 
suflet de El prin învăţătură şi viaţă, 

7. Păcătoşii care n-au făcut pocăinţă nu se pot apropia de Euharistie, 
8. Împărtăşania se face cu Trupul şi Sângele lui Hristos”,35 şi nu cu 

vin şi pâine cum afirmă grupările sectante. 
Se cere de la preot o sporită atenţie atunci când împărtăşeşte pe 

creştinii săi pe care îi are în păstorire, pentru că „comuniunea euharistică 
este cea mai mare sărbătoare a Bisericii, drept Paşti, în care creştinul 
întâlneşte pe Hristos într-un chip aparte şi se uneşte cu El”.36 Preotul nu 
trebuie să cadă pradă unor ispite, din prea multă bunătate, şi să 
împărtăşească pe vreun creştin fără să-l spovedească, fără să cerceteze în 
amănunt tot ce are în gând, cuvânt şi faptă penitentul. Sunt unele păcate, 
care în zilele noastre sunt frecvent făcute de către enoriaşii parohiilor, pe 
care aceştia din urmă le consideră lucruri fireşti pentru perioada pe care o 
trăim. Dintre aceste păcate, „unul este cel al adulterului sau al curviei, sub 
forma concubinajului, care este o adevărată plagă pentru familie, viaţă 
socială şi morală”.37 Din păcate, peste acest păcat, se trece atât de uşor în 
Taina Spovedaniei şi apoi spre Taina Împărtăşaniei, ca şi cum ceea ce se 
întâmplă ar fi ceva normal. Preotul trebuie să împărtăşească pe credincioşii 
care sunt vrednici de această cinste, de a se bucura de ospăţul cel ceresc. 

Acestui păcat îi cad pradă, mai ales tinerii „datorită unor idei 
libertine care se propagă, se răspândesc şi se cultivă în societatea noastră, ca 
urmare a ateismului şi a dispreţului faţă de regulile morale şi rânduielile 
bisericeşti”.38 Lucrul acesta, însă, se poate întâlni şi la persoane mai în 
vârstă, care trăiesc alături de bărbatul sau de femeia sa, fără a să fi fost 
cununaţi religios, care nu este decât un păcat al adulterului. Preotul în astfel 
de cazuri nu trebuie să împărtăşească, pentru că atunci ar nesocoti 
nevrednicia penitentului, şi s-ar face iresponsabil de harul pe care l-a primit 
la hirotonia sa, precum şi de duhovnicia sa. 

Un lucru foarte frecvent de care se loveşte preotul în viaţa pastorală, 
este „Împărtăşania grabnică”, aşa cum se numeşte în molitfelnic. Această 
Împărtăşanie grabnică a fost înţeleasă destul de greşit de către enoriaşii unei 
                         
35 Pr. prof. IOAN  G. COMAN,  Sensul ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul Ioan Gură 
de Aur, în „Ortodoxia”, nr. 4/1965, p. 532. 
36 IBIDEM, p. 531. 
37 Pr. prof. dr. NICOLAE D. NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică – vol. IV, 
Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2010, p.120. 
38 IBIDEM, p. 121. 
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parohii, şi câteodată rău aplicată de către preot. Creştinii, ori de câte ori un 
frate de-al lor este pe moarte, sunt învăţaţi să cheme preotul ca să-l 
împărtăşească pe muribund, lucru care este şi normal, ca nimeni să nu plece 
din această lume neîmpăcat cu Hristos. Numai că preotul este chemat la casa 
muribundului atunci când acesta este în ultima clipă a vieţii sale, când nu 
poate vorbi sau nu mai este conştient. Normal, Sfânta Euharistie se 
administrează numai după spovedanie, şi de aceea se recomandă ca preotul 
să fie chemat întâi să fie spovedit cel aflat în suferinţă, şi apoi împărtăşit, 
căci în rânduiala Împărtăşaniei grabnice, după ce s-au rostit de către preot 
rugăciunile premergătoare se spune aşa: „ …şi de va fi mărturisit bolnavul 
mai înainte să se împărtăşească; iar de nu, să-l spovedească...”.39 Aşadar, şi 
la Împărtăşania grabnică preotul trebuie să-l mărturisească pe cel care se 
află în boală, căci nu are voie să-l împărtăşească fără spovedanie. Preotul 
care împărtăşeşte fără a spovedi în aceste cazuri nu face decât să 
desconsidere Taina Spovedaniei, şi să devină iresponsabil de lucrarea pe 
care o are în faţă. Este adevărat că familia, în acele momente îşi doreşte 
orice numai ca muribundul să plece din lumea aceasta împăcat cu Hristos, 
dar un astfel de gest nu face nimic altceva decât să-i fie, nu spre viaţa cea de 
veci, ci spre osândă. Pentru a nu se ajunge în aceste situaţii neplăcute, atât 
pentru preot, cât şi pentru familie, preotul trebuie să încurajeze familia celui 
aflat în această situaţie la o cercetare mai repede şi mai deasă a celui bolnav. 
Şi în astfel de cazuri preotul trebuie să aibă grijă, căci chiar dacă nu slujeşte 
Sfânta Jertfă, ceea ce el pune în linguriţă este tot Trupul şi Sângele 
Domnului Hristos. 

O problemă de actualitate care a fost amplu dezbătută, mai ales de 
mass-media, în legătură cu Sfânta Împărtăşanie, este folosirea aceleiaşi 
linguriţe pentru toţi credincioşii care se împărtăşesc la aceeaşi Sfântă 
Liturghie. Există unele tendinţe ale unor clerici de a folosi mai multe 
linguriţe sterilizate pentru Împărtăşanie, sau chiar linguriţe aduse de 
credincioşi de acasă. Acest lucru nu trebuie acceptat, pentru că „presupune o 
necinstire a Sfintei Împărtăşanii şi lipsă de credinţă în puterea ei 
dumnezeiască”40 atât din partea preotului care face acest lucru, dar şi din 
partea credinciosului care vine la împărtăşirea cu „Împăratul cel  
nemuritor”. 

Sfânta Împărtăşanie fiind cea mai mare taină a Bisericii, ne aduce în 
mod categoric unirea deplină cu Dumnezeu, şi tocmai de aceea se cere o 
frică şi un cutremur atunci când preotul, dar şi credinciosul se apropie de Ea. 
Se recomandă ca împărtăşirea tuturor, clerici şi mireni, să se facă după o 

                         
39 Rânduiala Împărtăşaniei Grabnice. 
40 Pr. prof. dr. NICOLAE D. NECULA, op. cit., p. 123. 
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pregătire aparte, adică după ce s-a citit canonul de Împărtăşanie, pe 
nemâncate, împăcaţi cu toate, căci „Hristos dă un ospăţ unui întreg cor care-l 
înconjoară, de aceea numai în această Taină suntem şi «noi carne din carnea 
Sa şi oase din oasele Sale» (Fac. 2, 23)”.41 Pietatea legată de Sfânta 
Cuminecătură, nu se poate concepe fără o curăţie a inimii, fără silinţa de 
îmbunătăţire a vieţii morale, atât înainte, cât şi după împărtăşire. Preotul 
trebuie să lupte şi să lucreze ca parohienii săi să fie într-un număr destul de 
mare prezenţi la Sfânta Liturghie, să se spovedească cât mai des pentru a nu 
lăsa păcatul să subjuge sufletul, şi de asemenea să se împărtăşească cât mai 
des pentru a duce o viaţă în Hristos. Pe lângă tainele de iniţiere, Botez şi 
Mirungere, Tainele Spovedaniei şi Împărtăşaniei sunt tainele care nu trebuie 
să lipsească din viaţa creştină a unui creştin care aleargă după Împărăţia 
Cerurilor. Numai prin unirea cu Hristos, creştinul poate să-L cunoască pe 
Dumnezeu, să se apropie de iubirea Sa faţă de oameni. Pentru preot, aceste 
două taine sunt cele mai des săvârşite, căci până la urmă de aceea a fost 
hirotonit: pentru săvârşirea Sfintei Jertfe, mărturisirea credincioşilor şi 
cuminecarea lor. 
 
Abstract: The Sacrament of Confession and Eucharist in the Priest's 
Pastoral Activity 
Mysteries of confession and Eucharisty are misteries of church, which were 
established by Christ the Seviour, the proof being the words of the Holy 
Scriptures. These two mysteries join the beliver to God, thei being as a gate 
of entrace towards the Empire of Heavens. Through Confession, the priest 
gives the belivers unbinding of sins, forgiveness for them being receved 
from Jesus Christ. The beliver must be comprises by repentace and he must 
take the commitment not to commit again the confessed sins. The prist must 
give the belivier one canon of repentance, in order to be euchariested. 

Eucharist is the greatest mystery of church. Throgh it, the man joins 
in a untold way with Christ. That´s why the priest must urge congregation to 
confess as aften is possible. Those that confess must be worthy for this kind 
of event from their life. The priest responsability for those whom he 
confesses must be increased, due to the eucharistic realism. 
 

                         
41 NICOLAE CABASILA, Despre viaţa în Hristos, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 118. 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Scrisoarea Sfântului Chiril al Alexandriei către  
monahii din Egipt1 

 
 
Chiril către preoţi şi diaconi, către părinţii cei dintre monahi şi către 
pustnicii cei dimpreună cu voi, statornici în credinţa în Dumnezeu, 
preaiubiţi şi râvnitori, salutări întru Domnul. 
 
1. Câţiva dintre voi au venit după obicei în Alexandria şi, când i-am întrebat 
şi am cerut de la dânşii în mod cinstit să-mi spună dacă, mergând pe urmele 
preacinstiţilor voştri Părinţi, sunteţi împreună dornici să vă osebiţi de Crezul 
Ortodox şi să nesocotiţi credinţa cea adevărată; fie doriţi a păstra cu 
sfinţenie acest preafrumos fel de vieţuire; fie vă mândriţi cu lucrarea ascezei 
voastre, luând seama cu adevărat la bucuria de a alege să suferiţi bărbăteşte 
de dragul Binelui, atunci toţi fraţii mi-au spus că acestea au fost cu adevărat 
alese de voi. Au mai spus că voi toţi aţi împlinit fără tăgadă faptele 
înaintaşilor voştri. Aşadar, nu aş putea decât să mă bucur şi inima mea să 
tresară de bucurie la gândul că împlinirile copiilor mei sunt şi ale mele. 
Acestea sunt adevărate, căci dacă antrenorii atleţilor se bucură de împlinirile 
tinerilor ucenici şi ei înşişi aşează laurii pe capetele lor, atunci când câştigă, 
aclamându-i pentru valoarea lor; şi dacă se pot împărtăşi de o parte din 
lauda bărbăţiei lor, pentru ce să nu facem şi noi asemenea, părinţi 
duhovniceşti fiind, îmbărbătându-vă prin cuvinte spre a vă da curaj să 
purtaţi răsplata, dobândită prin omorârea pornirilor trupeşti şi prin 
respingerea păcatului care vine din ispitirea lui Satan? Iată pentru ce m-am 
umplut de bucurie duhovnicească, nefiind cu nimic mai prejos decât aceşti 
antrenori. 
 
2. După cuvintele ucenicului Mântuitorului nostru: „Pentru aceasta, puneţi 
şi din partea voastră toată sârguinţa şi adăugaţi la credinţa voastră: fapta 
bună, iar la fapta bună: cunoştinţa, La cunoştinţă: înfrânarea; la înfrânare: 

                         
1 Ep. 1 în PG 77, 9-40; ACO 1.1.1, p. 10-23. Epistola a fost alcătuită în primăvara anului 
429, când Sf. Chiril a aflat că învăţăturile lui Nestorie se răspândiseră în Egipt, provincie de 
care răspundea în mod direct ca Episcop al Alexandriei. Împreună cu Epistola Pascală, 
documentul constituie startul apologiei Sf. Chiril împotriva ereziei nestoriene (vezi şi 
JOHN A. MCGUCKIN, St. Chiril of Alexandria – the Christological Controvercy. Its 
Istorical, Theology and Texts, St. Vladimir Seminary Press, Crestwood, New York, 2004, 
p. 243, nota 1). 
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răbdarea; la răbdare: evlavia; La evlavie: iubirea frăţească, iar la iubirea 
frăţească: dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi şi tot sporesc, ele 
nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoaşterea Domnului 
nostru Iisus Hristos”.2 Şi din partea mea pot spune despre cei care au ales să 
meargă pe calea vieţii duhovniceşti cea întru Hristos, acea cale pe care am 
ales că o iubim atât de mult, ce trebuie mai întâi de toate împodobită cu o 
credinţă curată şi simplă, la care să se adauge mai apoi virtutea. Şi când 
toate acestea au fost împlinite, să încerce a aduna bogăţiile cunoştinţei 
tainelor lui Hristos şi să se străduiască din răsputeri pentru a dobândi 
desăvârşita înţelepciune. Căci aceasta cred că înseamnă „a ajunge la starea 
bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos”,3 cu acea 
sobrietate potrivită călugărilor, încingându-ţi coapsele tale şi luptând cu 
bărbăţie împotriva patimilor sufleteşti şi trupeşti. În acest fel vom fi făclii 
arzătoare, bineplăcute, întărind prin lucrarea cea bună nădejdea promisă 
sfinţilor. Însă, înainte de toate, să fie peste voi credinţa cea dreaptă şi 
nealterată, care nu poate fi nicidecum tăgăduită. Ca astfel să puteţi călca cu 
cucernicie pe urmele paşilor Sfinţilor Părinţi şi să locuiţi împreună cu dânşii 
în locaşurile cele de sus, să rămâneţi în corturile cereşti despre care 
dumnezeiescul Isaia ne aminteşte prin cuvintele: „Ochii tăi să vadă 
Ierusalimul, loc de linişte, cort bine înfipt, ai cărui ţăruşi nu se pot scoate, 
ale cărui frânghii nu se pot desface”.4 
 
3. De faptul că viaţa voastră este luminoasă şi vrednică de laudă şi credinţa 
voastră este întărită ca dreaptă şi fără stricare, nu m-am îndoit niciodată. A 
stat în grija mea ca viaţa voastră să fie strălucitoare şi vrednică de toată 
lauda şi ca credinţa voastră să fie întărită ca ortodoxă şi nestricată. Am fost 
însă foarte mâhnit să aflu că anumite şoapte periculoase au ajuns la voi, 
răspândite de unii, stricând credinţa voastră simplă prin cuvinte pline de 
venin şi zicând: care dintre cele două ar trebui utilizată: Fecioara Maria 
este Născătoare de Dumnezeu – Theotokos sau nu. Ar fi fost mai bine 
pentru voi să vă fi abţinut cu toţii de la astfel de întrebări, la care se 
răspunde cu greu, „ca şi cum ar fi în oglindă, în ghicitură”,5 ale celor mai 
învăţaţi, căci altfel nu ar fi atât de negrăit. Căci prin cele mai subtile 
argumente mintea este scoasă din simplitatea ei. Dar, de vreme ce deja aţi 
auzit aceste argumente şi întrucât unele din ele seamănă discordie între voi, 
rănindu-i pe cei mai slabi la minte cu aceeaşi rană pe care ei înşişi au 

                         
2 II Pt. 1, 5-8. 
3 Ef. 4, 13. 
4 Is. 33, 20. 
5 I Cor. 13, 12. 
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îmbrăţişat-o, am socotit cu trebuinţă să vă explic câteva lucruri despre 
acestea. Vă spun acestea nu pentru ca voi să vă luptaţi cu cuvintele, ci mai 
degrabă pentru a fi în stare, ca atunci când cineva ar veni la voi, să arătaţi 
adevărul în locul ideilor prosteşti şi să scăpaţi de otrava înşelăciunii lor. În 
acest fel veţi fi în stare să-i ajutaţi şi pe alţii, ca pe nişte fraţi, cu argumente 
potrivite, convingându-i să păstreze în suflete credinţa cea dumnezeiască ce 
a fost încredinţată bisericilor prin Sfinţii Apostoli ca un mărgăritar de mare 
preţ.  
 
4. Am fost foarte uimit să aflu că sunt unii oameni care au o urmă de 
îndoială dacă Sfânta Fecioară ar trebui sau nu numită Maica lui Dumnezeu. 
Căci dacă Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu, atunci cum nu poate 
fi Sfânta Fecioară, care L-a născut, numită Maica lui Dumnezeu? Cei 
rânduiţi să fie ucenici ne-au transmis această credinţă, chiar dacă nu au 
menţionat nimic despre ea. Am fost învăţaţi să credem astfel de la Sfinţii 
Părinţi. Părintele nostru Atanasie, de strălucită amintire, a fost podoaba 
scaunului episcopal al Alexandriei vreme de 46 de ani. El s-a opus cu 
nebiruită şi apostolică înţelepciune sofismelor nelegiuiţilor eretici şi a 
împrospătat întreaga lume cu scrierile sale, ca şi cu un balsam aromat. 
Ortodoxia şi sfinţenia (evsevia, evsevous hristianous – binecredincioşii 
creştini) învăţăturilor (ton dogmaton) sale sunt mărturisite de toţi, alcătuind 
o carte pentru noi despre Sfânta şi Cea Deofiinţă Treime, unde, în cel de al 
treilea discurs, o numeşte Născătoare de Dumnezeu – Theotokos.6 O să 
amintesc aici cuvintele sale, care sunt acestea: „Acesta este astfel scopul şi 
înţelesul în sine al Dumnezeieştii Scripturi, după cum de multe ori am spus, 
unde sunt cuprinse două mărturisiri întregi cu privire la Mântuitorul nostru, 
prima că este Dumnezeu veşnic şi prin acesta că este dintru început Fiul, 
Cuvântul, Strălucirea şi Înţelepciunea, Tatălui; şi al doilea că, mai târziu, 
pentru noi S-a întrupat din Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, şi S-a 
făcut Om”.7 Şi iarăşi, el spune mai departe: „Au fost însă mulţi oameni, care 
au fost chiar curăţiţi de toate păcatele. Ieremia a fost sfinţit chiar din 
pântece şi Ioan din pântecele maicii sale a săltat de bucurie la auzul 
graiului Mariei, Maica lui Dumnezeu”.8 Acest om este vrednic de credinţă 
şi noi trebuie să ne încredem în cuvintele sale, ca în cineva care n-ar spune 

                         
6 Vezi PSB 15, cap. XIV: „Şi însuşi îngerul, când e văzut, mărturiseşte că a fost trimis de 
Stăpânul, cum a fost trimis lui Zaharia şi acelaşi către Născătoarea de Dumnezeu Maria ...” 
(p. 339). 
7 Con. Arianos 3, 29. 
8 Vezi de asemenea PSB 15, cap. 33: „De fapt mulţi s-au făcut sfinţi şi curaţi de tot păcatul. 
Iar Ieremia a fost sfinţit din pântece (Ier. 1, 5). Şi Ioan încă purtat în pântece sălta de 
bucurie la glasul Născătoarei de Dumnezeu Maria” (p. 362).  
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niciodată nimic de la sine dacă n-ar fi în concordanţă cu Sfintele Scripturi. 
Căci cum ar putea oare un asemenea om strălucit şi cunoscut, cinstit cu atâta 
cucernicie de toţi la Sfântul şi Marele Sinod (cel numit „de la Niceea”), să 
se înşele că acestea sunt adevărate? La acea vreme, încă nu ocupa scaunul 
episcopal, fiind doar cleric. Cu toate acestea, datorită isteţimii sale, a vieţii 
sale curate şi a ascuţimii minţii sale, episcopul Alexandru l-a luat cu sine, 
fiindu-i acestui Părinte ca un fiu, călăuzindu-l în tot lucrul bun şi arătându-i 
calea în tot ce împlinea. 
 
5. Însă, de vreme ce unii oameni sunt de părere că noi trebuie să motivăm 
acestea din Sfintele şi de Dumnezeu inspiratele Scripturi, şi de vreme ce 
spun că Sfântul şi Marele Sinod (de la Niceea) nici nu pomeneşte de Sfânta 
Fecioară ca de „Maica lui Dumnezeu”, nedefinind-o în felul acesta, ei bine, 
vin, vin chiar şi acum, să demonstrăm pe cât ne va fi cu putinţă taina şi 
dumnezeiasca iconomie în Hristos, vestită nouă de Sfintele Scripturi. Despre 
acestea au vorbit de asemenea Părinţii, dând la o parte definiţiile eretice 
(dând orosul – definiţia dogmatică, simbolul, Crezul – cel care cuprinde 
credinţa cea fără de greşeală), cu puterea Duhului Sfânt. Căci nu erau ei cei 
care vorbeau, cum a spus Mântuitorul, ci era „Duhul lui Dumnezeu Tatăl 
care grăia printr-înşii”.9 Şi când avem lămurit aceasta, că Cel născut din 
Preacurata Fecioară este Dumnezeu după fire (Theos kata fisin), nimeni să 
nu se îndoiască a gândi şi a grăi că ar putea fi numită după dreptate Maica 
lui Dumnezeu. Căci Simbolul nostru de credinţă astfel grăieşte:  
 
6. Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al 
pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute; şi într-Unul Domn Iisus 
Hristos, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai nainte de toţi vecii, 
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu 
făcut, de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut; care pentru noi 
oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat 
de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om, a suferit şi S-a 
îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi şi S-a suit la ceruri şi şade de-a 
dreapta Tatălui, şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii ..., şi în 
Duhul Sfânt. 
  
7. Dar născocitorii ereziilor, care sapă groapa lor şi a celorlalţi, au alunecat 
într-o asemenea sminteală, judecând şi spunând că Fiul este mai mic10 şi că 

                         
9 Mt. 10, 20.  
10 Aici apare termenul prosfatos, adică mai recent, în sensul că Fiul a fost adus de Tatăl la 
fiinţă mai recent, specific ereziei ariene. 
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a fost adus la fiinţă din Dumnezeu Tatăl la fel (en iso, adică la egalitate, 
egal cu) ca celelalte creaturi. Aceşti oameni jalnici nu se ruşinează (nu 
roşesc la faţă) să-L mărginească în timp pe Cel Ce este deasupra tuturor 
veacurilor şi a timpului, (Făcătorul veacurilor şi Început, sau Stăpân al 
timpului) socotindu-L cel mult făcătorul (deasupra) îngerilor. Însă au 
considerat să-L coboare din slava şi egalitatea cu Dumnezeu şi Tatăl, chiar 
dacă L-au socotit ca existând înainte de alţii. Spun că este Mijlocitor între 
Dumnezeu şi om, dar să aibă în mod deplin slava şi transcendenţa 
dumnezeiască, întocmai după cum nu rămâne în mod deplin în limitele 
ordinii create. Cine este atunci Acesta care stă cu puţin mai jos de 
transcendenţa dumnezeiască, depăşind totodată limitele creaţiei?11 Toate 
acestea sunt de neînţeles (în Migne avem şi: şi loc şi cuvânt nu este – văzut 
– între Creator şi creatură). Nimeni nu ar putea să gândească în nicio 
împrejurare la un asemenea Mijlocitor între Creator şi creatură. Astfel, 
coborându-L de pe Tronul Dumnezeiesc (căci asta este ceea ce au făcut) l-au 
numit Fiu şi Dumnezeu, socotind că este necesar să-L cinstească, chiar dacă 
Legea a spus clar acestea: „Să te temi de Domnul Dumnezeul tău şi numai 
Lui să-I slujeşti”.12 Astfel, Domnul le spune israelitenilor prin glasul lui 
David: „Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu 
străin”.13 
 
8. Poporul acesta însă a părăsit porunca cea dintâi, cărarea cea dreaptă a 
adevărului şi s-au grăbit să alunece în şanţuri şi să calce peste pietre, drept 
pentru care Solomon spune: „a părăsit căile propriei sale vii… şi a adunat 
lipsa de rod a secetei”.14 Însă cei ale căror minţi au fost luminate de lumina 
cea dumnezeiască, care au dorit mai mult învăţăturile cele bune în locul 
celor stricăcioase, urmând credinţei Sfinţilor Părinţi, spun că Fiul S-a născut 
cu adevărat din plinătatea Dumnezeirii şi în mod inefabil din fiinţa lui 
Dumnezeu Tatăl, şi trebuie conceput în ipostasul Său propriu, în aceeaşi 

                         
11 În acest pasaj, părintele Anthony McGuckin este de părere că „Sfântul Chiril 
caracterizează în mod indirect implicaţiile hristologice ale ereziei nestoriene, care sunt, în 
mod logic, la fel ca cele ale aianismului, a cărui doctrină o expune aici. Astfel, după cum 
Atanasie a apelat la sprijinul comunităţilor de monahi în perioada disputelor de după Nicea 
(cel mai notabil ca prezenţă şi implicare fiind Sfântul Antonie cel Mare, Părintele 
monahilor) pentru a-l ajuta să se opună vrăjmaşilor eretici, acum Sfântul Chiril, socotindu-se 
moştenitor legitim al doctrinei şi Scaunului Episcopal al Sfântului Atanasie, apelează la 
călugării din provincia sa. Analogia este întărită de vreme ce Scaunul de Constantinopol a 
fost, până în 380, un bastion al mişcărilor ariene” (St. Chiril of Alexandria – the 
Christological Controvercy, p. 248-249, nota 2). 
12 Deut. 6, 13. 
13 Ps. 80, 8. 
14 Proverbe 9, 12. 
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identitate şi unitate de fiinţă cu Născătorul Său. Spunem că este înlăuntrul 
Său şi totodată că Îl are pe Tatăl întru Sine şi mărturisim că este Lumină din 
Lumină, Dumnezeu din Dumnezeu după fire, egal în slavă şi putere, 
„strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui”,15 fiind egal în toate lucrurile şi mai 
prejos în niciun fel. Şi dacă mergem mai departe să includem şi pe Sfântul 
Duh, atunci avem Preasfânta şi Cea Deofiinţă Treime unită într-o singură 
fire şi dumnezeire. 
 
9. Însă de Dumnezeu inspirata Scriptură spune că „Cuvântul lui Dumnezeu 
S-a făcut trup”,16 însemnând că S-a unit cu trup înzestrat cu suflet raţional. 
Şi astfel, urmând vestirilor (kirigma) evanghelice, Sfântul şi Marele Sinod 
spune că a fost din fiinţa lui Dumnezeu, Unul-Născut (Monogeni) din Tatăl. 
„El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate”,17 care S-a 
pogorât din cer pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a făcut 
trup (sarkotine) şi S-a întrupat (enantropise), a pătimit şi a înviat. Şi la 
vremea cuvenită se va întoarce ca Judecător. Şi Sinodul a numit pe Cuvântul 
lui Dumnezeu „Unul Domn Iisus Hristos”. Iată aşadar cum afirmând că este 
Un Fiu şi numindu-L Domn pe Acesta şi Iisus Hristos, au spus că S-a născut 
din Dumnezeu Tatăl şi că El este Unul-Născut, Dumnezeu din Dumnezeu, 
Lumină din Lumină, născut, iar nu făcut, deofiinţă cu Tatăl (omoousion to 
Patri). 
 
10. Cu toate acestea, cineva ar putea spune că numele „Hristos” (Uns) nu se 
potriveşte cu Emanuel, căci îl găsim atribuit şi altora. Pe undeva, Dumnezeu 
spune cu privire la cele alese şi sfinţite în Duhul: „Nu vă atingeţi de unşii 
Mei şi nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei”.18 Într-adevăr, când Saul a fost 
uns rege de către Dumnezeu, prin mâna lui Samuil, „uns al Domnului” l-a 
numit pe Saul.19 Ce însemnă aceasta? Ei bine, nu este întru totul limpede 
pentru oricine doreşte să cunoască despre cele împlinite prin credinţa în 
Hristos şi sfinţite în Duhul, şi cinstite cu aceste numiri? În orice caz, 
profetul Avacum a adeverit cu mult înainte taina lui Hristos şi mântuirea 
care vine printr-Însul, când spunea: „Ieşit-ai spre mântuirea poporului Tău, 

                         
15 Cf. Evr. 1, 3: „Care, fiind strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui şi Care ţine toate cu 
cuvântul puterii Sale, după ce a săvârşit, prin El însuşi, curăţirea păcatelor noastre, a şezut 
de-a dreapta slavei, întru cele prea înalte”. 
16 In. 1, 14. 
17 Col. 1, 17. 
18 Ps. 104, 15. 
19 Cf. I Regi 24, 7: „Apoi a zis către oamenii săi: „Să mă ferească Dumnezeu să fac aceasta 
domnului meu, unsul Domnului, şi să-mi ridic mâna mea asupra lui, căci este unsul 
Domnului”. 
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ca să izbăveşti pe unsul Tău”.20 Şi astfel, după cum am spus, numele de 
„Hristos” nu este atribuit numai lui Emanuel, ci de asemenea tuturor, oricine 
ar fi, care au fost unşi cu harul Sfântului Duh. Numele vine aşadar din ceea 
ce înseamnă (din faptul ungerii, din realitate, pragmatos), căci vine de la 
verbul „a unge”, unşi. Înţeleptul Ioan arată lămurit că noi toţi am fost 
îmbogăţiţi cu acest minunat şi cu adevărat de dorit har, când spune: „Iar voi, 
ungere aveţi de la Cel Sfânt”,21 şi iarăşi: „n-aveţi trebuinţă ca să vă înveţe 
cineva, ci ungerea Lui vă învaţă pe voi”.22 Însă scris este şi despre Emanuel: 
„Iisus din Nazaret, cum a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere”.23 Şi 
într-adevăr dumnezeiescul David spune către Dânsul: „Iubit-ai dreptatea şi 
ai urât fărădelegea; pentru aceasta Te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul Tău, cu 
untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi”.24 În cazul acesta, ce 
întâietate ar avea Preasfânta Fecioară peste celelalte femei, chiar dacă s-ar 
spune că a născut pe Emanuel? Căci nu ar fi nepotrivit şi o prostie să 
numeşti pe mamele celor unşi „Mama lui Hristos” (Hristotokon).  
 
11. Se face însă o distincţie amănunţită spre separarea ireconciliabilă a 
diferenţelor dintre slava şi transcendenţa Mântuitorului nostru de condiţia 
noastră omenească. Căci slugi suntem noi, iar El este Domn şi Dumnezeu 
după fiinţă, chiar dacă s-a împreunat cu noi (a devenit, s-a făcut ca noi) şi S-a 
împărtăşit de ale noastre. Pentru aceasta şi fericitul Pavel Îl numeşte Hristos 
şi Dumnezeu, atunci când zice: „Căci aceasta s-o ştiţi bine, că niciun 
desfrânat, sau necurat, sau lacom de avere, care este un închinător la idoli, 
nu are moştenire în împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu”.25  Şi astfel, în 
timp ce toţi ceilalţi, după cum am spus, pot să fie „hristoşi” în virtutea 
ungerii primite, Emanuel este Singurul Hristos care este Dumnezeu 
adevărat. Şi în timp ce unii nu greşesc dacă spun că mamele celor unşi sunt 
„ale hristoşilor”, însă acestea nu pot fi numite „născătoare de dumnezei”. 
Dar spre deosebire de ele, numai despre Preasfânta Fecioară putem spune că 
este amândouă: Mama lui Hristos (hristotokos) şi Mama lui Dumnezeu 
(Theotokos), căci nu a născut pe cineva din neamul omenesc, asemenea 
nouă, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care S-a întrupat şi S-a făcut om. 
Chiar şi noi suntem numiţi „dumnezei după har”. Însă Fiul nu este 

                         
20 Avacum 3, 13. 
21 I In. 2, 20. 
22 I In, 2, 27: „Cât despre voi, ungerea pe care aţi luat-o de la El rămâne întru voi şi n-aveţi 
trebuinţă ca să vă înveţe cineva, ci precum ungerea Lui vă învaţă despre toate, şi adevărat 
este şi nu este minciună, rămâneţi întru El, aşa cum v-a învăţat”. 
23 F.Ap. 10, 38. 
24 Ps. 44, 9. 
25 Ef. 5, 5. 
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Dumnezeu în felul acesta, ci mai degrabă după fire şi adevăr, chiar dacă S-a 
întrupat.  
 
12. Poate că vei întreba: „Spune-mi, a devenit oare Fecioara mama 
dumnezeirii?”. Şi la aceasta vom răspunde: nu încape îndoială că Logosul 
Cel viu şi ipostatic S-a născut din însăşi fiinţa lui Dumnezeu Tatăl Său, 
avându-şi existenţa fără de început în timp, veşnic fiinţând cu Născătorul 
Său. Există cu El şi în El, însă „la plinirea vremii”26 întrupându-Se, unindu-Se 
cu trup înzestrat cu suflet raţional, spunem că S-a născut şi trupesc prin 
femeie. Această taină a Sa seamănă cu cea a naşterii noastre, pentru mamele 
pământeşti, care, după legile firii cu privire la naştere, poartă trupul 
(embrionic) în pântecele lor şi care în scurtă vreme, prin lucrarea neştiută a 
lui Dumnezeu, creşte şi prinde formă omenească. Atunci Dumnezeu aşează 
sufletul în această făptură vie după un fel ştiut numai de Dânsul. Căci El 
„zideşte duhul omului înăuntrul său”,27 după cum spune profetul. Cu toate 
acestea, Cuvântul se deosebeşte de trup la fel cum se deosebeşte de suflet. 
Însă, chiar dacă aceste mame au zămislit numai trupurile pământeşti, cu 
toate acestea spunem că au dat naştere întregii creaturi vii, cu trup şi suflet, 
şi nu că ar fi dat naştere doar unei anumite părţi. De pildă, cu siguranţă 
nimeni nu ar spune că Elisabeta a fost doar mamă a trupului şi nu a 
sufletului, de vreme ce l-a născut pe Botezătorul, care era om înzestrat cu 
suflet şi cu trup. Cu siguranţă, ea este mama întregii creaturi, plăsmuită din 
ambele realităţi; omul întreg, din suflet şi trup.  Înţelegem atunci că ceva 
asemănător s-a petrecut şi la naşterea lui Emanuel. După cum am spus, 
Cuvântul Cel Unul Născut S-a născut din fiinţa lui Dumnezeu Tatăl. Însă de 
vreme ce a luat trupul şi l-a făcut al Său, este numit de asemenea Fiul 
Omului, făcându-Se asemenea nouă. Cred şi este necesar să mărturisesc că 
S-a născut de asemenea prin femeie (dia ginaikos) după trup. Într-adevăr, în 
acelaşi fel, sufletul omului este modelat deopotrivă cu trupul său, fiind una 
cu acesta, chiar dacă este socotit a fi, şi este prin natura sa, osebit după 
zidirea sa lăuntrică. Dacă cineva ar dori să insiste că mama unei astfel de 
persoane este „mamă după trup” (sarkotokos) şi nu „mamă după suflet” 
(psihotokos), ar fi un palavragiu obositor. După cum am spus, o mamă dă 
naştere unei făpturi vii, bine meşteşugite, alcătuită din diverşi factori, 
formând cu adevărat un singur om din două elemente, fiecare rămânând în 

                         
26 Cf. Gal. 4, 4-5: „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”. 
27 Zaharia 12, 1. 



251 
 

acelaşi timp ceea ce era, într-o unitate firească, şi fiecare amestecându-şi 
specificul şi funcţiile proprii cu ale celuilalt.   
 
13. Cât de uşor şi cât de simplu este să arăţi că pentru Mântuitorul Hristos 
unitatea a fost determinată cu exactitate. Să socotim, dacă vrei, cuvintele 
binecuvântatului Pavel, primindu-le cu cea mai mare băgare de seamă. El 
spune cu privire la Cel ce este Unul-Născut: „Care, Dumnezeu fiind în chip, 
n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, 
chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare 
aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine”.28 Cine este atunci Cel care este 
„în chipul lui Dumnezeu” şi cine „n-a socotit o ştirbire a fi întocmai cu 
Dumnezeu”? Sau în ce fel „S-a deşertat de Sine”? Sau cum S-a smerit până 
la „chipul robului”? Sunt unii care-L împart pe Domnul nostru Iisus Hristos 
în două,29 şi anume într-un om şi în Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl. Aceştia 
susţin că omul a ieşit din Preasfânta Fecioară, că a suferit „deşertare de 
Sine” şi pentru aceasta îl separă pe el de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă 
ar fi întocmai, atunci să arate aceştia cum a putut El să fie conceput mai 
înainte ca fiinţă având acelaşi chip (morfi) şi egalitate cu Tatăl, spre a suferi 
mai apoi deşertarea de Sine, statornicindu-Se într-o stare de suferinţă?30 
Căci acolo (în firea omenească) nu sunt decât lucrurile mâinilor Sale, 
înţelese în propria lor natură, ridicate la egalitatea cu Tatăl. Cum am putea 
spune atunci că „S-a deşertat pe Sine”, fiind om după fire şi născut din 
femeie asemenea nouă? Sau cum ar putea fi înţeles ca „luând chipul 
robului” (înţelegând de aici că nu a avut aceasta dintru început) dacă după 
fire era deja în rândurile servitorilor şi zăcea sub jugul robiei? 
 
14. La aceste cuvinte, ei ar putea răspunde: „Ah, da. Cel ce după fire şi în 
adevăr este cu adevărat Fiu, Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, fiind 
în chipul Născătorului Său şi egal Acesta. A locuit într-un om născut din 
femeie şi de aceea spunem că S-a deşertat pe Sine, acesta fiind deopotrivă şi 
înţelesul smereniei Sale şi al venirii în chipul robului. Ei bine, preabunilor, 
ar putea fi oare de ajuns faptul că Dumnezeu Cuvântul a locuit într-un om 
spre a arăta chenoza Sa? Ar fi de ajuns oare să spunem că în acest fel şi-a 
împropriat chipul robului? Sau că în acest chip a suferit golire, chiar dacă Îl 
auzim spunând Sfinţilor Săi Apostoli: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi 
cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la 
                         
28 Fil. 2, 6-8. 
29 Aici Sfântul Părinte detaliază specificul ereziei nestoriene, care socotea că în Hristos cel 
întrupat fiinţează două ipostasuri distincte.  
30 După traducerea lui McGuking: „statornicindu-se într-o stare de care în mod oficial nu 
s-a bucurat”. 
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el”.31 Auzi tu cum ne spune că în aceia ce, iubindu-L pe El, împreună cu 
Tatăl va veni şi va locui întru noi? Apoi, trebuie să recunoaştem că Însuşi 
Tatăl S-a golit pe Sine şi a fost supus unei deşertări asemenea cu cea a 
Fiului, luând dimpreună cu Acesta chipul robului, pentru că împreună 
locuiesc în sufletele celor ce Îi iubesc pe Ei? Şi ce putem spune despre 
Preasfântul Duh care locuieşte în noi? A împlinit şi El iconomia Întrupării 
despre care spunem că a fost săvârşită numai de Fiul pentru viaţa şi 
mântuirea tuturor? Să lăsăm la o parte aceste zadarnice şi fără de noimă 
înţelesuri. 
 
15. Prin urmare, a fost Cuvântul cel în chipul Tatălui şi egal cu El, care S-a 
smerit pe Sine şi apoi „S-a făcut trup”,32 după cuvântul Sfântului Ioan 
Evanghelistul, S-a născut din femeie, având deopotrivă naştere de la 
Dumnezeu Tatăl, care şi-a asumat suferinţa pentru dragostea noastră. Să ne 
înveţe aceşti oameni ce putem spune sau gândi despre Cuvântul lui 
Dumnezeu Tatăl ca Hristos? Căci dacă este numit Hristos după înţelesul de 
ungere, pe cine a uns Tatăl cu undelemnul bucuriei sau cu Duhul Sfânt? 
Dacă spun că a fost în mod expres (idikos este drept, just, propriu) Cuvântul 
dumnezeiesc Cel născut din Dumnezeu care a primit ungerea, atunci în 
nesăbuinţa lor nesocotesc firea Unuia-Născut, stricând astfel taina iconomiei 
Întrupării Sale. Căci dacă Logosul este uns cu Duh Sfânt atunci ei recunosc, 
vrând-nevrând, Această fiinţă odinioară (când încă nu fusese uns) ca lipsită 
în întregime de sfinţenie şi neparticipând la acest dar, de care s-a împărtăşit 
mai târziu pe de-a-ntregul. Însă ungerea cea lipsită de sfinţenie este cu totul 
schimbătoare după fire, neputând fi socotită întru totul nepătimaşă sau mai 
presus de orice pătimire.33 În aceste condiţii, El s-ar îndrepta spre ceva mai 
bun, dar în acest caz cum poate fi deopotrivă neschimbat şi schimbător? Şi 
dacă Cuvântul (fiind Dumnezeu deofiinţă (en morfi - în chip) şi egal cu 
Tatăl) a fost uns şi sfinţit, atunci cineva ar putea spune totodată, mânat spre 
convingerile prosteşti, că Însuşi Tatăl ar avea nevoie de sfinţire. Sau că 
Însuşi Fiul s-ar arăta mai mare decât Tatăl de vreme ce a fost sfinţit, înainte 
de această sfinţire fiind egal cu Tatăl şi în chipul lui Dumnezeu, de vreme ce 
Tatăl a rămas în starea de dinainte, în care este şi veşnic va fi, nedobândind 
încă ridicarea spre lucruri mai înalte prin sfinţire, după asemănarea Fiului 
(kat omoiotita tou Yiou). Şi atunci Duhul va fi înţeles ca fiind mai mare 
decât Aceştia (Tatăl şi Fiul) de vreme ce El îi sfinţeşte pe Amândoi, dacă 
cuvintele următoare sunt adevărate: „Fără de nicio îndoială, cel mai mic ia 

                         
31 In. 14, 23.  
32 Cf. In. 1, 14. 
33 Sfântul Chiril contrazice încă odată poziţia arienilor cu privire la fiinţă.  



253 
 

binecuvântare de la cel mai mare”.34 Însă toate aceste argumente sunt 
înşelătorii, vorbe fără noimă şi bolboroseli ale celor fără de minte; căci 
Treimea cea Deofiinţă este Sfântă după natura Ei. Tatăl este Sfânt şi în 
acelaşi fel Fiul este Sfânt în fiinţă, şi Duhul de asemenea. În ceea ce priveşte 
propria Sa natură, Cuvântul lui Dumnezeu, luat singur, nu este deloc sfinţit.  
 
16. Dacă cineva ar gândi că cel Născut din Preasfânta Fecioară a fost uns şi 
sfinţit numai, fiind numit pentru aceasta Hristos, atunci să ne spună mai 
departe dacă această ungere a fost de ajuns spre a-L arăta pe Cel Uns 
deopotrivă slăvit şi împreună-şezător pe Scaun cu Dumnezeu (Tatăl), Cel ce 
este peste toate? Şi dacă vor spune că ungerea este de ajuns şi vor încuviinţa 
aceasta, atunci să ţii minte că şi noi am fost unşi. Şi mărturiseşte 
dumnezeiescul Ioan, zicând: „Iar voi ungere aveţi de la Cel Sfânt”.35 
Înseamnă aceasta oare că noi înşine am putea sta deopotrivă cu Dumnezeu? 
De vreme ce după mine nu ar fi niciun motiv care să ne oprească să stăm 
laolaltă cu El, la fel cum Însuşi Emanuel a făcut. Dumnezeu a spus către 
Acesta: „Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut 
picioarelor Tale”.36 Ar trebui astfel ca pentru aceasta să fim cinstiţi şi noi de 
către oştirile îngereşti? Căci se spune de asemenea: „Şi iarăşi, când aduce în 
lume pe Cel întâi născut (ton prototokon), El zice: «Şi să se închine Lui toţi 
îngerii lui Dumnezeu»”.37 Însă, în ceea ce ne priveşte, chiar de am fi unşi de 
Duhul Sfânt şi îmbogăţiţi de harul înfierii, şi chiar de am fi numiţi 
„dumnezei”, cu toate acestea nu suntem conştienţi de limitele naturii 
noastre. Căci suntem din pământ şi trebuie să stăm în rândul slujitorilor, însă 
Cel care ne cheamă nu cunoaşte nicio mărginire, fiind Fiul în fire şi după 
adevăr şi Domn a toate cele ce sunt în ceruri. 
 
17. De vreme ce am ales să gândim drept, cu siguranţă nu spunem că 
Dumnezeu S-a făcut Tată al trupului, şi nici că natura sau firea dumnezeirii 
(dumnezeirea) s-au născut din femeie, înainte de a-şi fi asumat omenitatea. 
Nicidecum aceasta. În schimb, noi ne închinăm Domnului nostru Iisus 
Hristos, căci Cuvântul născut din Dumnezeu şi omul născut întreg din 
Preacurata Fecioară vin împreună în unire. Nu-L îndepărtăm de termenii 
dumnezeirii, datorită trupului, nici nu-L mărginim la statutul unui simplu 
om datorită asemănării Sale cu noi. Astfel ar trebui să gândeşti că Logosul 
născut din Dumnezeu de bunăvoie a răbdat deşertare de Sine. Şi astfel S-a 

                         
34 Evr. 7, 7. 
35 I In. 2, 20. 
36 Ps. 108, 1. 
37 Evr. 1, 6. 
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smerit pe Sine, chip de rob luând, chiar dacă în propria Sa fire El este liber. 
Aşa se face că „sămânţa lui Avraam a luat”,38 la care Cuvântul lui 
Dumnezeu a participat în trup şi sânge. Căci dacă-L înţelegem ca pe un 
simplu om asemenea nouă, cum a putut lua (descendenţă) din sămânţa lui 
Avraam, care era deosebită de Dânsul? Şi cum se poate spune că a participat 
în propriul Său trup, astfel încât „dator era întru toate să Se asemene 
fraţilor”?39 Căci pentru a se face ceva asemănător cu altceva, trebuie 
neapărat să treacă de la o stare de neasemănare la una de asemănare. 
 
18. Aşadar, Cuvântul lui Dumnezeu a luat (descendenţă) din sămânţa lui 
Avraam, şi s-a împărtăşit de sânge şi trup, luând trup din femeie, nefiind 
numai Dumnezeu, ci având existenţă şi ca om, asemenea nouă înţeles prin 
unire. Emanuel este mărturisit ca fiind din două realităţi, din dumnezeire şi 
din omenitate. Într-adevăr, Unul Domn Iisus Hristos, care este Fiul adevărat, 
este deopotrivă Dumnezeu şi om. Nu este îndumnezeit (theopoiitheis), în 
acelaşi fel cum sunt făcuţi unii, „după har”, ci este Dumnezeu adevărat 
(Theos alithinos), care S-a descoperit în chip omenesc pentru noi oamenii şi 
pentru a noastră mântuire. Dumnezeiescul Pavel întăreşte acestea zicând: 
„Iar când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, născut din 
femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să 
dobândim noi înfierea”.40 Cine este atunci Cel Ce a fost trimis sub Lege şi 
născut din femeie, după cum am spus, dacă nu Acela Care, ca Dumnezeu, 
stă deasupra Legii, pentru care a şi îmbogăţit neamul omenesc. Şi s-a supus 
Legii „ca să se asemene fraţilor Săi întru toate”?41 În orice caz, El plăteşte 
dajdia (Cezarului) împreună cu Petru, după Legea lui Moise. Însă este liber 
fiind Fiul şi judecător al Legii, fiind Dumnezeu, chiar dacă se aşează pe Sine 
supus Legii ca om, căci spune: „«De la cine iau dări regii pământului? De 
la fiii lor sau de la străini?» Şi Petru i-a răspuns: «De la străini». Şi El a 
continuat: «Fiii sunt, aşadar, liberi»”.42 Este aşadar limpede, Cuvântul lui 
Dumnezeu nu s-a numit Hristos, fiinţând în afară de trup şi independent de 
acesta, ci mai degrabă asemenea numire Îi este potrivită, fiindcă S-a făcut 
om. Veniţi atunci, veniţi să arătăm, după mărturiile Sfintelor Scripturi, că 
este Dumnezeu după fire (kata fisin) şi că a venit într-o singură unitate, într-o 
unitate cu trupul Său. Şi de vreme ce aceasta s-a arătat a fi adevărată, 

                         
38 Evr. 2, 16. 
39 Evr. 2, 17. 
40 Gal. 4, 4-5. 
41 Cf. Evr. 2. 17: „Pentru aceea, dator era întru toate să Se asemene fraţilor, ca să fie 
milostiv şi credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curăţirea păcatelor 
poporului”. 
42 Cf. Mt. 17, 25-26. 
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urmează că o putem numi Maică a lui Dumnezeu, după dreptate, pe 
Preacurata Fecioară. 
 
19. Pentru aceasta, profetul (apare profitis) Isaia a vestit că Fiul încă nu Se 
întrupase, dar va apărea în curând, atunci când a spus mai dinainte: „Întăriţi-vă 
voi, mâini slabe şi prindeţi putere genunchi slăbănogi. Ziceţi celor slabi la 
inimă şi la cuget: «Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată Dumnezeul nostru! Cu 
judecată răsplăteşte şi va răsplăti; El va veni şi ne va mântui». Atunci se 
vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări 
şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor”.43 Iată cum, atunci 
când vorbeşte în Duhul, îi spune lui Emanuel Domn şi Îl numeşte ca (este la 
Acuzativ, dar merge mai bine fără ca) Dumnezeu, ştiind că nu a fost om 
simplu purtător de Dumnezeu (theoforon), nici nu şi l-a asumat asemenea 
unui instrument (organ), ci a fost Dumnezeu adevărat şi înomenit. Căci 
atunci ochii orbilor s-au deschis şi urechile celor surzi au început să audă, şi 
şchiopul precum cerbul a săltat, şi limba gângavului s-a dezlegat. În felul 
acesta, Sfântul Duh i-a învăţat pe Sfinţii Evanghelişti să-L vestească pe 
Dânsul, zicând: „Suie-te pe munte înalt, cel ce binevesteşti Sionului, ridică 
glasul tău cu putere, cel ce binevesteşti Ierusalimului, înalţă glasul şi nu te 
teme, ci să zici cetăţilor lui Iuda: Iată Dumnezeul vostru! Iată pe Domnul ce 
vine cu putere şi braţul Lui supune tot. Iată că plata Lui este cu El şi rodul 
(lucrarea) înaintea Lui. El va paşte turma Sa ca un Păstor şi cu braţul Său 
va aduna pe miei”.44 Într-adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos S-a arătat 
nouă venind cu putere dumnezeiască şi purtând în mâna Sa cea dreaptă 
împărăţia, semne ale autorităţii şi stăpânirii Sale. Pentru aceasta a zis 
leprosului: „Voiesc, curăţeşte-te!”.45 Şi a atins sicriul şi fiul văduvei a fost 
chemat înapoi la viaţă.46 
 
20. El a adunat laolaltă mieluşeii, fiindcă este Păstorul Cel Bun, care Îşi 
pune viaţa pentru oile Sale. Şi de aceea a spus: „Precum Mă cunoaşte Tatăl 
şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu 
sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul 
Meu şi va fi o turmă şi un păstor”.47 Şi când dumnezeiescul Ioan 
Botezătorul a început să predice despre Dânsul, nu L-a proclamat ca organ 
al dumnezeirii, nici ca pe om purtător de Dumnezeu, aşa cum ar fi făcut 
unii, ci ca Dumnezeu care S-a făcut om către toţi locuitorii Iudeii, când a 
                         
43 Is. 35, 3-6. 
44 Is. 40, 9-11. 
45 Cf. Mt. 8, 3. 
46 Cf. Lc. 7, 14. 
47 In. 10, 15-16. 
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spus: „Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”.48 Ale Cărui căi 
a poruncit să fie pregătite, dacă nu ale lui Hristos, care este Cuvântul 
descoperit în chip omenesc? După părerea mea, mărturia dumnezeiescului 
Pavel este suficientă, atunci când spune: „Ce vom zice deci la acestea? 
Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? El, Care pe 
Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va 
da, oare, toate împreună cu El?”.49 Mai mult, în ce fel poate fi înţeles Cel 
născut din pântecele Sfintei Fecioare, spune-mi, rogu-te, dacă nu ca Fiul lui 
Dumnezeu? Ar fi în acelaşi fel ca cineva pe care-l putem numi în sens 
propriu fiu al omului, sau mai cu seamă vlăstar al vreunei specii de animale, 
aceasta fiind dacă este născut dintr-o astfel de natură. În felul acesta, poate fi 
numit şi înţeles ca Fiul adevărat al lui Dumnezeu, după propria Sa fiinţă. 
Aşadar, cum nu poate fi numit Hristos adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, El 
care a fost dăruit de Dumnezeu Tatăl spre mântuirea şi viaţa noastră a 
tuturor? Căci „S-a dat pentru păcatele noastre” şi „a purtat păcatele 
multora în propriul Său trup spânzurat pe lemn”, după cum a spus 
proorocul.50 Este limpede atunci că odată ce întruparea se petrece, se 
descoperă Cel născut din Fecioară ca Fiul adevărat al Tatălui. De vreme ce 
nu a fost trupul nimănui care s-a întrupat dintr-însa, ci însuşi propriul Său 
trup, care este Cuvântul Tatălui. 
 
21. Dacă cineva îi atribuie numai şi numai rolul unui instrument, neagă, 
vrând-nevrând, că El este cu adevărat Fiu. Să socotim, de dragul 
argumentului, că avem un om. Iar acesta să aibă un fiu care este deprins în 
arta cântatului la liră şi cântă foarte frumos. Oare pentru un asemenea om 
lira şi talentul de a cânta ar putea fi aşezate pe aceeaşi treaptă cu fiul său? 
Oare n-ar fi un asemenea lucru culmea absurdităţii? Căci lira se foloseşte 
spre dovedirea măiestriei, însă fiul, chiar şi fără instrument, rămâne tot fiul 
părintelui său. Însă, dacă cineva admite că Cel născut din femeie a fost 
asumat pentru oarece slujire şi că prin Acesta se săvârşesc minuni, şi că 
vestirea legiuirilor evanghelice străluceşte cu putere, aceasta înseamnă că 
trebuie să-i socotim pe fiecare dintre sfinţii profeţi de asemenea ca fiind 
organe ale divinităţii. Atunci nu stă oare tainicul slujitor Moise deasupra 
tuturor celorlalţi aici? Căci ridicându-şi toiagul, a prefăcut râurile în sânge, a 

                         
48 Mt. 3, 3. 
49 Rm. 8, 31-32. 
50 Cf. Is. 52, 12: „Pentru aceasta Îi voi da partea Sa printre cei mari şi cu cei puternici va 
împărţi prada, ca răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători de rele a fost 
numărat. Că El a purtat fărădelegile multora şi pentru cei păcătoşi Şi-a dat viaţa”; I Pt. 2, 
24: „El a purtat păcatele noastre, în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, murind faţă de 
păcate, să vieţuim dreptăţii: cu a Cărui rană v-aţi vindecat”. 
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împărţit marea în două şi a spus poporului lui Israel să treacă prin mijlocul 
valurilor. Lovindu-şi toiagul de stânci, le-a făcut fântâni de apă curgătoare şi 
a arătat din pământul stâncos izvor de apă vie. S-a făcut mijlocitor între om 
şi Dumnezeu, şi a fost slujitor al legii şi învăţător al popoarelor. Au fost însă 
acestea mai mari decât cele făcute de Hristos? Dacă ar fi fost asemenea 
celorlalţi care au venit înaintea Sa, primind numai rangul şi rolul unui 
instrument, atunci nu i-ar fi depăşit pe aceştia în niciun fel. Şi ar părea că 
dumnezeiescul David a vorbit fără noimă, atunci când a spus despre Dânsul: 
„Că cine va fi asemenea Domnului în nori şi cine se va asemăna cu Domnul 
între fiii lui Dumnezeu?”.51 
 
22. Însă preaînţeleptul Pavel spune că Moise, după părerea mea, aşezându-L 
între slujitori, Îl numeşte Dumnezeu şi Domn, pe Cel născut din femeie după 
rânduială, Hristos. Căci scrie: „Pentru aceea, fraţi sfinţi, părtaşi chemării 
cereşti, luaţi aminte la Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus 
Hristos, Care credincios a fost Celui ce L-a rânduit, precum şi Moise în 
toată casa Lui. Pentru că Acesta (Iisus) S-a învrednicit de mai multă slavă 
decât Moise, după cum are mai multă cinste decât casa cel ce a zidit-o. Căci 
orice casă e zidită de către cineva, iar Ziditorul a toate este Dumnezeu. 
Moise a fost credincios în toată casa Domnului, ca o slugă, spre mărturia 
celor ce erau să fie descoperite în viitor, Iar Hristos a fost credincios ca Fiu 
peste casa Sa. Şi casa Lui suntem noi”.52 Să luăm aminte cum şi-a păstrat 
deopotrivă osebirea firii omeneşti, atribuindu-şi de asemenea întâietatea 
slavei dumnezeieşti şi Dumnezeirea cea neschimbată. Căci spunând că este 
„Mare Arhiereu şi Apostol” şi afirmând clar că a fost „credincios celui Ce 
L-a rânduit”, spunem că este cu mult mai cinstit decât Moise, în aceeaşi 
măsură cu care „ziditorul casei este cu mult mai cinstit decât casa însăşi”. 
Apoi mai spune: „căci fiecare casă este zidită de cineva, însă Dumnezeu 
este Ziditorul a toate”. Prin urmare, legiuitorul Moise se numără printre cele 
zidite, însă Hristos se arată a fi Ziditorul tuturor. Şi de vreme ce spune că 
toate lucrurile sunt zidite de Dumnezeu, este de netăgăduit că Hristos este 
Dumnezeu adevărat. „Moise a fost cu adevărat credincios în toată casa sa, 
asemenea unui rob”, însă „Hristos a fost asemenea unui fiu peste cele ale 
casei sale, iar noi suntem casa”. Căci, după cum Dumnezeu a grăit prin 
graiurile proorocilor: „Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi 
ei vor fi poporul Meu”.53 
 

                         
51 Ps. 88, 7. 
52 Evr. 3, 1-6. 
53 Cf. Lev. 26, 12; II Cor. 6, 16. 
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23. Dar cineva ar putea spune: cum am putea face deosebirea dintre Hristos 
şi Moise, de vreme ce amândoi s-au născut prin femeie? Cum poate fi unul 
slujitor şi credincios în casa sa, de vreme ce Celălalt este Domn după fire, ca 
un Fiu peste cele ale casei Sale, care suntem noi? După mine totul este 
foarte limpede pentru oricine doreşte să aibă „mintea lui Hristos”, după cum 
spune fericitul Pavel.54 Căci primul a fost om, aflat sub jugul robiei, pe când 
Celălalt a fost liber după fire ca Dumnezeu şi Făcătorul tuturor, care S-a 
deşertat de bunăvoie pentru noi. Însă aceasta (chenoza) nu L-a sărăcit de 
dumnezeiasca Sa slavă şi nici nu L-a coborât din transcendenţa Sa cea mai 
presus de toate. Căci după cum suntem noi îmbogăţiţi de Duhul Său (de 
vreme ce locuieşte în inimile noastre) şi ne numărăm laolaltă între fiii lui 
Dumnezeu, şi nu suntem nicidecum îndepărtaţi din ceea ce de fapt suntem 
(din starea în care suntem. Căci suntem oameni după fire şi spunem: Avva, 
Părinte), de vreme ce suntem bărbaţi după firea în care spunem lui 
Dumnezeu: „Avva Părinte”; în acelaşi fel, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel 
născut în chip de negrăit din fiinţa lui Dumnezeu Tatăl, a cinstit firea 
noastră, luând asupra Sa omenitatea (to anthropinon), nefiind nicidecum 
coborât din propria transcendenţă (aici nu este la pasivă, nefiind coborât, ci 
la activă, adică neieşind El din propria măreţie, cu voinţa Sa), ci rămânând 
cu adevărat Dumnezeu, chiar şi în propria omenitate. Pentru aceasta nu 
spunem că Templul născut din Sfânta Fecioară a fost asumat asemenea unui 
instrument, ci mai degrabă urmăm credinţa Sfintelor Scrieri şi cuvintele 
sfinţilor, şi mărturisim că, Cuvântul S-a făcut trup în înţelesul deja arătat de 
noi atât de des până acum. El şi-a dat viaţa pentru noi. Şi deoarece moartea 
Sa a fost mântuirea întregii lumi „a îndurat crucea, ştergând ocara”.55 Deşi, 
ca Dumnezeu, era după fire Viaţa. Cum se poate spune că Viaţa moare? 
Pentru că Viaţa a suferit moarte în propriul trup, spre a se arăta ca fiind 
Viaţa, când a redat trupului viaţa. 
 
24. Vino acum şi lasă-ne să luăm aminte la felul morţii noastre. Nu este 
cazul ca oamenii cu luare aminte să mărturisească faptul că sufletele nu se 
strică, nefiind stricăciunii deodată cu trupurile? După părerea mea aceasta 
este ceva de care nu trebuie să ne îndoim. Aşadar, ceea ce cade asupra 
noastră a tuturor se numeşte „moartea omului”. Iată ce trebuie să înţelegi şi 
cu privire la Emanuel. Căci Cuvântul S-a sălăşluit în trupul cel luat din 
femeie şi l-a dat morţii la vremea rânduită, nesuferind nicidecum în propria-I 
fire, de vreme ce este Viaţa şi Dătătorul vieţii. Cu toate acestea, şi-a 

                         
54 Cf. Rm. 7, 25: „Mulţumesc lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru! Deci, dar, 
eu însumi, cu mintea mea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul, legii păcatului”. 
55 Evr. 12, 2. 
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împropriat (oikeioumenos – a lua ceva şi a aşeza ca făcând parte din cele ale 
casei sale, proprii, sălăşluire, locuire în, familiaritate etc.) pe cele ale 
trupului, astfel încât să putem spune că suferinţa este a Sa. La fel se poate 
spune şi despre ridicarea Sa în numele tuturor, murind pentru binele tuturor, 
pentru a-i răscumpăra pe toţi cei de sub cer cu propriul Său Sânge şi pentru 
a dobândi de la Dumnezeu Tatăl tot ce este pe faţa pământului. Fericitul 
profet Isaia a vestit adevărul despre acestea când a grăit în Duhul: „Pentru 
aceasta Îi voi da partea Sa printre cei mari şi cu cei puternici va împărţi 
prada, ca răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători de 
rele a fost numărat. Că El a purtat păcatele multora şi pentru fărădelegile 
lor Şi-a dat viaţa”.56 
 
25. El, care singur S-a arătat mai vrednic decât toţi, Şi-a dat sufletul şi, 
pentru scurtă vreme, prin iconomia Sa, a îngăduit morţii să tragă în jos 
trupul Său. Atunci însă, fiind Viaţa, a nimicit moartea, refuzând a suferi pe 
cele potrivnice firii Sale. A împlinit acestea ca stricăciunea să fie ştearsă din 
trupurile tuturor şi ca stăpânirea morţii să se nimicească. „Căci, precum în 
Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia”.57 Căci dacă n-ar fi suferit 
ca om pentru noi, nu ar fi împlinit cele spre mântuirea noastră în chip 
dumnezeiesc. Aşadar, mai întâi de toate spunem că a murit ca om, însă 
atunci când a revenit la viaţă este Dumnezeu după fire. Dacă nu ar fi 
îngăduit să moară după trup, după cuvântul Scripturii, atunci niciunul dintre 
noi nu ar fi putut învia întru Duhul şi astfel nu ar fi revenit la viaţă. Şi dacă 
ar fi fost acestea adevărate, atunci „zadarnică este credinţa voastră, sunteţi 
încă în păcatele voastre”.58 Căci am fost botezaţi în moartea Sa, după cum 
spune fericitul Pavel, şi am dobândit iertarea păcatelor noastre prin scump 
Sângele Său.59 
 
26. Însă dacă Hristos nu este cu adevărat Fiu, nici Dumnezeu după fire, ci 
mai degrabă om asemenea nouă şi organ al dumnezeirii, atunci cu siguranţă 
nu suntem mântuiţi în Dumnezeu şi mai degrabă mântuiţi de cineva 
asemenea nouă, care a murit în locul nostru şi a fost ridicat din nou printr-o 
putere străină. Însă, întru asemenea caz, cum s-ar putea ca moartea să fie 

                         
56 Is. 53, 12. 
57 I Cor. 15, 22. 
58 I Cor. 15, 17. 
59 Cf. Rm. 6, 3-4: „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui 
ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos 
a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii”. 
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nimicită prin Hristos?60 Cu toate acestea, Îl aud limpede vorbind despre 
propriul Său suflet: „Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl 
pun. Putere am Eu ca să-l pun şi putere am iarăşi ca să-l iau”.61 Căci El, 
care nu a văzut moartea, a coborât la moarte prin propriul Său trup, ca şi noi 
să fim ridicaţi împreună cu El la viaţă. Şi revenind la viaţă, a golit Iadul, nu 
ca om asemenea nouă, ci ca Dumnezeu în trup ca al nostru şi pentru noi. 
Firea noastră este îmbogăţită cu nestricăciunea, ca la început, întru Dânsul şi 
moartea a fost zdrobită, de vreme ce moartea a dorit să se războiască 
împotriva Trupului Dătătorului de viaţă. După cum moartea a biruit în 
Adam, aşa a fost nimicită în Hristos. De aceea, Psalmistul a înălţat cântece 
de biruinţă pentru Dânsul, Cel ce S-a înălţat pentru noi şi întru a noastră 
mântuire la Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, spre a deschide cerurile celor de pe 
pământ şi a spus: „Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului 
nostru, cântaţi. Că Împărat a tot pământul este Dumnezeu; cântaţi cu 
înţelegere. Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri”.62 Şi binecuvântatul Pavel 
a spus la rândul său despre Dânsul: „Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a 
suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple”.63 
 
27. Aşadar, întrucât Cel răstignit este cu adevărat Dumnezeu şi Împărat 
după fire, fiind numit deopotrivă Domn al slavei,64 atunci cum se poate 
îndoi cineva să o numească pe Preasfânta Fecioară „Maica lui Dumnezeu” 
(Theotokos)? Să-L cinstim ca pe Unul Singur şi să nu-L împărţim după 
unire.65 Atunci iudeii cei care nu iau aminte vor râde în zadar, căci numai 
atunci se vor convinge că au păcătuit, nu împotriva unui om asemenea nouă, 
ci împotriva lui Hristos Mântuitorul tuturor. Să-i lăsăm să asculte acestea: 
„Vai ţie neam păcătos, popor împovărat de nedreptate, soi (sămânţă) rău, 
                         
60 Cf. I Cor. 15, 54-55: „Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune şi 
acest (trup) muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: 
„Moartea a fost înghiţită de biruinţă? Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, 
moarte, boldul tău?”. 
61 In. 10, 18. 
62 Ps. 46, 6-8. 
63 Ef. 4, 10. 
64 Cf. I Cor. 2, 8: „Pe care niciunul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci, 
dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei”. 
65 Este vorba aici de „unirea ipostatică” a celor două firi în Persoana Logosului înomenit, 
învăţătură promovată de Sfântul Chiril al Alexandriei şi ridicată la rang de dogmă în cadrul 
celui de al IV-a Ecumenic (Calcedon, 451). Învăţătura este în contrapondere cu erezia 
nestoriană, care vedea în această unire două persoane (ipostasuri) distincte şi totodată 
independente identitar: persoana omenească a lui Iisus Hristos şi persoana sau ipostasul 
dumnezeiesc al Fiului lui Dumnezeu. În consecinţa acestor epataje, Fecioara Maria nu era 
socotită nicidecum „Născătoare de Dumnezeu”, ci doar „antropotokos” – „Născătoare de 
om” sau cel mult „hristotokos” – Născătoare de Hristos. 



261 
 

fii ai pieirii (nedreptăţii)! Ei au părăsit pe Domnul, tăgăduit-au pe Sfântul 
lui Israel”.66 Asemenea lor, feciorii elinilor nu vor mai îndrăzni să 
batjocorească credinţa creştinilor, căci nu cinstim un simplu om, să nu fie 
aşa, aceasta, ci pe Însuşi Dumnezeu după fire, pentru că recunoaştem slava 
Sa şi chiar dacă a venit asemenea nouă, El a rămas ceea ce era, adică 
Dumnezeu. 
 Şi astfel, slava lui Dumnezeu Tatăl este printr-Însul şi cu Dânsul, 
dimpreună cu Sfântul şi de viaţă dătătorul Duh, în vecii vecilor. Amin! 

 
(Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN BĂJĂU,67 

Arhid. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE)68 
 

 

                         
66 Is. 1, 4. 
67 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
68 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Predică la Sfântul Arhidiacon Ştefan 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. ION-SORIN BORA1 
 
Iubiţi credincioşi, 
Multă bucurie ne dăruieşte Bunul Dumnezeu în această perioadă a 
Sărbătorilor de iarnă, mese bogate şi binecuvântate se găsesc aşezate de 
credincioase în toate casele pentru toţi cei din casă, pentru copii, fraţi şi 
surori, veniţi ca să petrecem împreună aceste Sfinte Sărbători. Bucuria este 
cu atât mai mare cu cât unii credincioşi au venit de departe, din ţări străine, 
acolo unde au stat departe de casă ca să ajute pe cei rămaşi acasă. 

Această bucurie a comuniunii este specifică Bisericii încă de la 
început: toţi creştinii trăiau în comuniune, punând la un loc toate averile lor, 
lucrând unii pentru alţii şi nimeni gândindu-se în mod egoist la bunăstarea 
sa proprie. 

Dar ca în orice familie, şi în rândul acestei comunităţi apar certuri şi 
dezbinări: în vreme ce Barnaba şi-a vândut ţarina din Cipru şi a pus-o la 
picioarele Apostolilor, Anania şi Safira au minţit Duhului Sfânt, după ce au 
vândut şi ei o ţarină. 

Deşi erau fraţi întru credinţă, iudeii care veniseră din străinătate, 
eleniştii, s-au supărat pe ceilalţi pe motiv că văduvele lor erau „trecute cu 
vederea la mese”. Deşi gazdele slujeau pentru mii de credincioşi, 
pregătindu-le hrana zilnică, încă mai era nevoie de slujire. Oaspeţii trebuia 
şi ei să slujească, să manifeste înţelegere faţă de cei ce se osteneau cu 
slujirea cuvântului, adică Apostolii Domnului, şi cu slujirea liturgică şi 
socială.  

De aceea Sfântul Apostol Petru le cere eleniştilor să aleagă şapte 
bărbaţi „cu nume bun, plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune”, care, după ce 
vor fi hirotoniţi prin rugăciunile Apostolilor şi prin punerea mâinilor peste ei 
(F.Ap. 6, 6), să fie rânduiţi la această slujire.2 

Primul nominalizat a fost Ştefan. Pentru că era cu nume bun, aşa 
cum ar trebui să fie toţi oamenii cu numele bun de creştini, era plin de har 

                         
1 Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. 
2 Rolul Celor Șapte Diaconi a fost ajutorarea, încă de la început, a activităţii administrative 
realizată de Apostoli, mai ales în domeniul asistenţei sociale. Dr. CONSTANTIN PREDA, 
Credinţa și viaţa Bisericii Primare. O analiză a Faptelor Apostolilor, Ed. IBMBOR, 
București, 2002, p. 143. 
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şi de putere, motiv pentru care „făcea minuni şi semne mari în popor”. 
Minunile săvârşite de Sfântul Ştefan sunt trecute cu vederea nu pentru că 
sunt mai puţin importante decât cele amintite în Noul Testament, ci pentru 
că cea mai importantă minune care se poate petrece în viaţa unui om este 
credinţa jertfelnică şi mărturisitoare.  

Cât de mare este credinţa Sfântului Ştefan? Este mai mare decât a lui 
Simon Petru care, mergând puţin pe apă s-a temut să nu se înece şi a strigat 
„Doamne scapă-mă!” Este mult mai mare decât a fiilor lui Zevedeu, 
supranumiţi Boanerghes (= fiii tunetului) pentru iuţimea cu care i-au cerut 
Domnului să pogoare foc din cer peste samarinenii care nu L-au primit pe 
Iisus şi care, căutau să fie de-a dreapta şi de-a stânga lui Iisus în Împărăţia 
Sa. Şi, bineînţeles, credinţa Sf. Ştefan depăşeşte cu mult credinşa tânărului 
Saul şi a celorlalţi persecutori ai creştinilor. Dacă la un moment dat cei slabi 
în credinţă devin şi ei sfinţi, se datorează puterii pe care Dumnezeu a sădit-o 
în firea oamenilor să se schimbe, la lumina faptelor bune, prin căldura 
Duhului Sfânt şi prin credinţa care creşte mai ales în vremuri grele. 

Nimeni nu mai acuza Apostolii şi pe ceilalţi slujitori că ar neglija pe 
cineva în slujire. Este lesne de înţeles că Sf. Ştefan oferea hrana zilnică 
văduvelor şi celorlalţi săraci odată cu hrana sufletească, îmbărbătând pe cei 
aflaţi în suferinţă, rugându-se cu ei şi pentru ei şi întărindu-le credinţa în 
Domnul nostru Iisus, Care i-a scos pe oameni de sub blestemul Legii. 

Dar a mărturisi pe Hristos nu este plăcut diavolilor. Cei ce L-au 
batjocorit pe Domnul Slavei şi L-au răstignit pe Iisus, cu doar câţiva ani mai 
înainte, dacă se căiau sincer de păcatele lor puteau să se mântuiască, bine 
cunoscut fiind faptul că Dumnezeu este Bun şi Iertător. Dar cei ce L-au 
răstignit pe Domnul l-au omorât şi pe Sfântul Ştefan pentru că nu au putut să 
se căiască, să-şi recunoască păcatele, să creadă şi astfel să se împărtăşească 
de comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi. 

Adus în faţa judecăţii sinedriului, Sfântul Ştefan a fost văzut de toţi 
cei care puteau să vadă, cu o faţă „ca de înger” (F.Ap. 6, 15). El era judecat 
pentru profeţiile sale, că Iisus Nazarineanul care Înviase şi Se înălţase la 
ceruri, va strica templul şi datinile bătrânilor (F.Ap. 6, 14). 

În faţa acestei acuzaţii Sfântul Ştefan nu răspunde cu profeţii asupra 
templului şi a soartei poporului ales după anul 70, ci prin reconsiderarea 
istoriei legăturii poporului ales cu Dumnezeu de la Avraam până la Hristos.  

Timp de aproape 1900 de ani, cei dispreţuiţi de fraţii lor au ajuns să 
fie instrumente în mâna providenţei. Iosif, vândut de fraţii săi ca rob în 
Egipt, Moise, cel atât de contestat în deciziile sale pentru salvarea poporului 
tocmai de fraţii săi pe care îi ajuta, apoi Iosua, David şi Solomon, toţi L-au 
slujit pe Dumnezeul cel Viu şi Adevărat, cu dragoste jertfelnică faţă de fraţii 
lor, cu gândul la făgăduinţa venirii lui Mesia. Şi când a venit, contemporanii 
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Sfântului Ştefan L-au răstignit pe cruce, după cum, mai înainte, şi părinţii 
lor i-au prigonit pe prooroci: „Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit 
părinţii voştri? Şi au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui 
Drept, ai Cărui vânzători şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum” (F.Ap. 7, 52). 

N-au răbdat mustrarea. N-au avut puterea să-şi recunoască vina. Au 
căutat alţi şi alţi vinovaţi faţă de Lege dar faptele lor nu le-au judecat. Doar 
se considerau fraţi între ei iar pe Iisus Hristos, Domnul nostru, împreună cu 
ucenicii Săi, ca pe nişte străini.  

De aceea nu l-au m-ai ascultat pe Sfântul Arhidiacon Ştefan. Şi 
astăzi, câţi dintre noi suntem dispuşi să ascultăm cu smerenie mustrarea cu 
dreptate pornită asupra noastră? Câţi dintre noi nu ne considerăm drepţi în 
păcatele noastre? 

Dar contemporanii Sfântului Ştefan, găsind un moment propice 
pornirii lor ucigaşe, l-au condamnat la moarte prin lapidare. Astfel, fiecare 
om prezent la eveniment a socotit că e de datoria sa ca să găsească o piatră 
pe care să o arunce spre cel condamnat. Dar Sfântul n-a murit. Nu a trecut la 
Domnul înainte să ne spună două lucruri din împărăţia cerurilor: 

1. Cu ochii săi plini de credinţă L-a văzut pe Domnul nostru Iisus 
Hristos şi 

2. Că se roagă pentru iertarea păcatelor grave ale acestor ucigaşi. 
Astfel, văzând pe Domnul Iisus Hristos stând pe tronul Dumnezeirii, 

Sfântul Apostol şi Arhidiacon Ştefan se roagă pentru iertarea păcatelor care 
îl omorau. Episodul este foarte asemănător cu cel petrecut pe Golgota. 
Sfântul Ştefan deschide astfel lungul şir al imitatorilor lui Hristos întru 
moarte martirică. Şi mucenicul este cel mai important sfânt din arealul 
liturgic pentru că moaştele sale sunt aşezate la temelia oricărei biserici sau 
cel puţin în locul cel mai sfânt, în sfânta masă, chiar în timpul târnosirii unei 
noi biserici. 

Jertfa Sfântului Ştefan a fost atât de mare încât, după cum afirmă 
unii teologi, Iisus, cel pe care el s-a învrednicit să-l vadă cu ochii trupeşti în 
clipele de agonie, s-a ridicat de pe tronul slavei Sale (ἑστῶτα ) şi el 
mărturiseşte că vede pe Iisus stând nu pe tron, ci chiar în picioare. Domnul 
nostru Iisus Hristos S-a ridicat de pe tronul Dumnezeirii ca să primească un 
suflet curat, cununa muceniciei primului martir şi mărturisitor al credinţei 
creştine. 
 
Iubiţi credinicioşi 
În cea de-a treia zi de Crăciun cinstim pe Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan, al cărui nume  se traduce (din gr. στέφανος) prin cunună, 
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coroană, premiu răsplată, recompensă,3 nume folosit mai întâi pentru cununa 
de spini a Mântuitorului (Mt. 27, 29; Mc. 15). 

Este bine să observăm că Sfântul Ştefan a fost mereu un străin în 
neamul său. A vorbit curent limba greacă, şi nuaramaica, a venit în 
sinagogile eleniste din Palestina, dar nu a fost primit ca un frate, ca unul de 
acelaşi neam. Justificări pentru această reticenţă sunt mai multe. Dar ca şi 
atunci, şi astăzi mai sunt străini şi fraţi cu noi. Sunt copiii, fraţii sau părinţii 
noştri care, de o vreme, trăiesc dincolo de graniţele ţării noastre, vorbesc 
mai puţin limba noastră dar slujesc, cu credinţă statornică în Dumnezeu şi 
cu dragoste faţă de familiile lor, pentru cei rămaşi în ţară. 

I-aţi primit dumneavoastră cu deplină bucurie? Nu cumva există 
vreo umbră de invidie pentru că un astfel de slujitor pe altarul familiei, 
făcând multe sacrificii, reuşeşte să-şi construiască o casă sau să ofere 
bunăstare celor dragi? 

Vă invit, iubiţi credincioşi, să vedeţi în fiecare credincios al parohiei 
noastre care a petrecut sau încă mai petrece o vreme din viaţa sa în altă ţară 
ca pe un martir al lui Hristos, ca pe Sfântul Ştefan. Să nu vă grăbiţi să-l 
judecaţi pe acesta, aşa cum s-a întâmplat cu Sf. Ştefan, pentru că mare este 
credinţa şi slujirea lui. El nu face câţiva kilometri până la Sfânta Biserică şi 
nu i se pare greu deloc să participe la Sfânta Liturghie în fiecare zi. Pe lângă 
munca grea din fiecare zi el mai face o slujire: parcurge sute de kilometri în 
căutarea unei biserici ortodoxe în care se slujeste în limba română ca să se 
întâlnească cu Dumnezeu, să se roage pentru el, pentru familie şi pentru 
neamul românesc. 

Vă rog, iubiţi credincioşi, să înţelegeţi eforturile lor, să nu-i judecaţi 
şi să le oferiţi posibilitatea să vă întâlnească în comuniunea liturgică în 
fiecare Duminică şi Sărbătoare. 

Tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol şi Arhidiacon 
Ştefan, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea zile bune, sănătate, împlinirea 
tuturor cererilor celor către mântuire şi La mulţi ani, alături de cei dragi. 

 

                         
3 MAURICE CARREZ, FRANCOIS MOREL, Dicţionar grec-român al Noului Testaemnt, 
trad. Gheorghe Badea, Ed. Societatea Biblică Internaţională, București, 1998, p. 266. 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
Adrian Boldişor, Importanţa şi actualitatea dialogului 

interreligios pentru lumea contemporană: istorie, perspective, 
soluţii, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, 251 p. 

 
 
Lucrarea Părintelui Dr. Adrian Boldişor, Conferenţiar în cadrul Facultăţii de 
Teologie din Craiova, abordează tema dialogului interreligios, făcând o 
incursiune istorică pe marginea acestui subiect, analizând cadrul în care se 
desfăşoară astăzi, dar mai ales privind spre viitor, luând în calcul 
dezvoltarea unor noi perspective şi încercând să identifice cele mai potrivite 
soluţii. 

Autorul, cu o vădită înclinaţie spre istorie, fiind titular la Catedra de 
Istoria religiilor la facultatea mai sus amintită, recunoaşte rolul primordial al 
acesteia şi afirmă că „o tratare corectă a dialogului interreligios nu poate să 
nu ţină cont de trecut, cu atât mai mult cu cât ideile din operele unor Sfinţi 
Părinţi, scriitori bisericeşti, teologi şi gânditori vechi rămân valabile şi sunt 
folosite ca teme în discuţiile interreligioase actuale” (p. 5). 

Cartea intitulată Importanţa şi actualitatea dialogului interreligios 
pentru lumea contemporană: istorie, perspective, soluţii, care este de o 
ţinută grafică, pe cât de simplă, pe atât de elegantă şi rafinată, a apărut la 
Editura Mitropolia Olteniei din Craiova, în anul 2015. 

Lucrarea este structurată pe opt capitole („Începuturile moderne ale 
dialogului interreligios”; „Dialogul interreligios în cadrul Consiliului 
Mondial al Bisericilor”; „Dialogul dintre creştinism şi religiile tradiţionale”; 
„Dialogul dintre creştini şi evrei. Scurtă istorie contemporană”, „Dialogul 
dintre creştinism şi islam în perioada modernă şi contemporană”; „Poziţia 
Bisericii romano-catolice faţă de dialogul interreligios”; „Dialogul 
interreligios din perspectiva Bisericii ortodoxe”) şi este bine documentată, 
dovadă fiind bogata bibliografie care cuprinde cele mai importante şi de 
actualitate lucrări din domeniu, dar şi documente de arhivă cercetate de 
autor. 

Încă din introducerea cărţii, autorul subliniază rolul dialogului 
interreligios pentru ortodoxie, spunând că acesta „a fost şi continuă să fie 
parte integrantă a tradiţiei ortodoxe, creştinii accentuând, în cadrul 
discuţiilor cu cei de alte credinţe şi ideologii, calitatea omului de «chip» ce 
tinde spre «asemănarea» cu Dumnezeu, fiind creat şi trăind pe pământ ca 
persoană unică şi liberă” (p. 7). 
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În primul capitol, „Începuturile moderne ale dialogului interreligios” 
(pp. 16-45), părintele profesor ne vorbeşte despre începuturile moderne ale 
dialogului religios de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 
următor, când s-a simţit „necesitatea stabilirii şi definirii raportului ce 
trebuie să existe între misiune, esenţa creştinismului, şi dialogul cu «lumea 
necreştină», aşa cum erau numiţi oamenii ce aparţineau altor religii” (p. 17). 
Din aceste considerente s-a desfăşurat întâlnirea cunoscută sub numele de 
Parlamentul Mondial al Religiilor, ce a avut loc la Chicago în septembrie 
1893, unde au participat mai mulţi lideri religioşi din întreaga lume. Efectele 
acestei întâlniri au fost analizate abia la 100 de ani după aceea, în anul 1993, 
tot la Chicago, când au fost invitaţi la dezbatere lideri religioşi şi credincioşi 
din întreaga lume, numărul loc ajungând la cca. 8000. 

Cea de-a treia întâlnire din cadrul Parlamentului Religiilor a avut loc 
în Africa la Cape Town în anul 1999, unde au participat peste 7000 de 
invitaţi din peste 80 de ţări din întreaga lume, întâlnire care s-a axat, cum ne 
spune autorul „pe rezolvarea unor probleme între care se număra cea a 
identităţii religioase într-o lume pluriculturală, precum, şi rolul pe care 
religiile îl au în rezolvarea problemelor cu care se confruntă lumea 
modernă” (p. 21). Ultima întâlnire a Parlamentului a avut loc în 2009 în 
Australia, la Melbourne, unde au participat peste 6000 de invitaţi, discutând 
despre locul pe care îl ocupă populaţiile aborigene între reprezentanţii 
diferitelor religii ale lumii, în dorinţa înţelegerii tuturor oamenilor, 
indiferent de tradiţiile lor religioase. 

Capitolul al II-lea intitulat „Dialogul interreligios în cadrul 
Consiliului Mondial al Bisericilor” (pp. 47-98), ne aduce în prim-plan 
înfiinţarea CMB, membrii fondatori dar şi scopul şi dialogul purtat în cadrul 
acestei organizaţii. Consiliul Mondial al Bisericilor a luat fiinţă în anul 
1948, la Amsterdam, ca rezultat al celor două curente ecumenice: Viaţă şi 
Muncă, creat în anul 1925 la Stockholm în Suedia, şi Credinţă şi 
Constituţie, format în 1927 în urma Conferinţei de la Laussane, în Elveţia. 

Părintele profesor Boldişor trece în revistă cele 10 Adunări generale 
ce au avut loc în cadrul CMB de la înfiinţarea sa până în prezent: 
Dezordinea omului şi planul lui Dumnezeu (Amsterdam – Olanda, 1948), 
Hristos – Speranţa lumii (Evanston – SUA, 1954), Iisus Hristos – Lumina 
lumii (New Delhi – India, 1961), „Iată, Eu fac toate lucrurile noi” (Uppsala 
– Suedia, 1968), Iisus Hristos eliberează şi uneşte (Nairobi – Kenya, 1975), 
Iisus Hristos – Viaţa lumii (Vancouver – Canada, 1983), Vino, Duhule Sfânt 
– reînnoieşte întreaga creaţie (Canberra – Australia, 1991), Întoarcerea la 
Dumnezeu – bucurie în speranţă (Harrare –Zimbabwe, 1998), Doamne, prin 
harul Tău transformă lumea (Porto Alegre – Brazilia, 2006), Dumnezeul 
vieţii, condu-ne la dreptate şi pace (Busan – Coreea de Sud, 2013). Pentru 
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toate aceste întâlniri autorul face o succintă prezentare, exprimându-şi 
punctul de vedere cu privire la importanţa celor dezbătute aici. 

Cel de-al III-lea capitol, „Dialogul dintre creştinism şi religiile 
tradiţionale” (pp. 99-101), de mică întindere, aminteşte întâlnirile referitoare 
la acest subiect: Integritatea vieţii: implicarea creştină în dialogul interior al 
omenirii cu viziunile primare mondiale, care a avut loc în Ibadan, Nigeria în 
septembrie 1973, şi a avut ca puncte de dezbatere: umanitatea în relaţie cu 
tradiţia, natura, miturile şi simbolurile, cu prezenţa divină şi cu libertatea; 
comunitatea în relaţie cu Hristos şi creştinătatea; boala şi vindecarea ei. 
Subiectul religiilor tradiţionale a fost abordat şi la întâlnirile CMB de la 
Nairobi din 1975 şi Mauritius din 1983. Noi întâlniri pe această temă s-au 
ţinut la Kitawa (Zambia) în anul 1986, unde „au participat 20 de creştini 
africani din 14 ţări care au discutat despre raportul dintre creştinism şi 
religiile tradiţionale” (p. 100), apoi la Sorrento (Canada) în 1987, El 
Salvador (Brazilia) în 1996 şi Buenos Aires (Argentina) din 6-9 februarie 
2012. 

În cel de-al IV-lea capitol, „Dialogul dintre creştinism, hinduism şi 
budism” (pp. 103-116), părintele conferenţiar face o paralelă între cele trei 
religii amintite şi prezintă dialogurile bilaterale dintre acestea, dar şi 
personalităţile ce s-au făcut remarcate în demersul de a face cunoscută 
religia din sânul căreia este fiecare. Autorul ţine să sublinieze că „în ultima 
perioadă de timp au fost înfiinţate mai multe societăţi care au propus pe 
agendele de lucru promovarea dialogului interreligios” (p. 107). 

În capitolul V, „Dialogul dintre creştini şi evrei. Scurtă istorie 
contemporană” (pp. 117-126), remarca cu care începe autorul este aceea că 
„dialogul cu evreii este cel mai vechi dialog pe care creştinii l-au avut cu 
adepţii altor religii” (p. 117), şi tot părintele Boldişor ne aminteşte că „în 
decursul timpului, din cauza unor factori diferiţi (nu întotdeauna religioşi), 
acest dialog a cunoscut perioade dificile ce s-au soldat cu adevărate 
conflicte (în principal legate de acuze de antisemitism, culminând cu 
holocaustul din timpul celui de al Doilea Război Mondial, când au fost ucişi 
aprox. 6 milioane de evrei). Pentru a bune bazele unui dialog sincer, fără a 
uita ororile trecutului, istoricii contemporani (evrei şi creştini) încearcă să 
prezinte cât mai obiectiv datele acestei catastrofe ce a cuprins întreaga 
omenire la mijlocul secolului trecut” (p. 117). Mai departe autorul enumeră 
şi descrie întâlniri avute de reprezentanţii celor două religii pe marginea 
dialogului şi a cunoaşterii reciproce. 

Capitolul al VI-lea intitulat „Dialogul dintre creştinism şi islam în 
perioada modernă şi contemporană” (pp. 127-138), aşa cum reiese din titlu, 
prezintă dialogul dintre creştinism şi islam, ştiindu-se că raportul dintre 
acestea „îşi are începuturile în primii ani ai erei musulmane şi se întinde 
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până în timpurile noastre. Autorul ne vorbeşte de referinţele din Coran cu 
privire la modul în care musulmanii trebuie să se comporte cu creştinii. Cu 
tot interesul şi cu toată deschiderea avută pentru un dialog sincer, sunt totuşi 
numeroase voci care contestă realitatea acestuia. 

În capitolul VII, cu titlul „Poziţia Bisericii romano-catolice faţă de 
dialogul interreligios” (pp. 139-151), părintele profesor vorbeşte despre 
poziţia Bisericii romano-catolice faţă de dialogul interreligios, care, aşa cum 
se ştie, nu face parte oficial din Mişcarea Ecumenică, acest lucru este 
reglementat de „Decretul Sfântului Scaun din anul 1927, în care se interzice 
participarea credincioşilor romano-catolici în orice organizaţie ecumenică. 
Biserica romano-catolică a trimis doar observatori la întâlnirile organizate 
de Consiliul Mondial al Bisericilor” (p. 139). 

Se cunoaşte că, deschiderea Bisericii romano-catolice către alte 
confesiuni s-a realizat la Conciliul II Vatican, „care a reprezentat şi un 
moment important în conturarea atitudinii Bisericii romano-catolice faţă de 
lumea necreştină. Astfel, la acest Conciliu, pe lângă problemele discutate în 
legătură cu relaţiile dintre Biserica romano-catolică şi celelalte Biserici 
creştine, s-a ridicat şi problema relaţiilor dintre creştinii catolici şi oamenii 
ce aparţin altor credinţe ţi ideologii” (p. 140). 

În ultimul capitol, cel de-al VIII-lea, cu denumirea „Dialogul 
interreligios din perspectiva Bisericii ortodoxe” (pp. 153-218), autorul ne 
face atenţi că „pentru a înţelege fundamentele religioase ale dialogului 
interreligios din perspectivă ortodoxă trebuie analizate punctele doctrinare 
specifice ortodoxiei care stau la baza realizării dialogului” (p. 153). În ceea 
ce priveşte implicarea Bisericilor ortodoxe în dialogul interreligios se 
cunoaşte că Patriarhia Ecumenică în anul 1920  a trimis o scrisoare frăţească 
Bisericilor lui Hristos de pretutindeni, în care îndemna confesiunile creştine 
să se întâlnească pentru a crea o „Ligă a Bisericii”, urmând exemplul „Ligii 
Naţiunilor” înfiinţată în 1919. Acesta nu a fost primul apel din partea 
Bisericilor Ortodoxe, căci, Enciclice asemănătoare fuseseră trimise mai 
devreme prin anii 1902 şi 1904. 

Prezenta lucrare, foarte bine documentată, care aduce în actualitate 
tema dialogului interreligios atât de mult dezbătută în ultima vreme, este 
încheiată de părintele profesor Adrian Boldişor într-un mod cum nu se poate 
mai frumos, lăsând cititorul să reflecte asupra îndemnului Sfântului Apostol 
Pavel dat creştinilor în misiunea lor de a propovădui Evanghelia 
Mântuitorului Hristos la toate neamurile: „Căci deşi sunt liber faţă de toţi, 
m-am făcut rob tuturor, ca să dobândesc pe cei mulţi; cu iudeii am fost ca un 
iudeu, ca să dobândesc pe iudei; cu cei de sub Lege, ca unul de sub Lege, 
deşi eu nu sunt sub Lege, ca să dobândesc pe cei de sub Lege; cu cei ce n-au 
Legea, m-am făcut ca unul fără lege, deşi nu sunt fără legea lui Dumnezeu, 
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ci având legea lui Hristos, ca să dobândesc pe cei ce nu au Legea; cu cei 
slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc; tuturor toate m-am 
făcut, ca în orice chip să mântuiesc pe unii. Dar toate le fac pentru 
Evanghelie, ca să nu fiu părtaş la ea” (I Corinteni 9, 19-23) (p. 227). 

 
(Pr. Drd. CĂTĂLIN CONSTANTIN DAN)1 

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

Evenimente academice şi culturale în Cetatea Băniei. 
Prima ediţie a proiectului  

„Zilele spirituale ale oraşului Craiova” 
 
 
În perioada 26 octombrie – 5 noiembrie, Cetatea Băniei a găzduit o serie de 
evenimente liturgice, conferinţe şi simpozioane, de înaltă ţinută academică 
şi culturală, organizate de Arhiepiscopia Craiovei, Facultatea de Teologie 
din Craiova şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. Preţ de 
câteva zile, reputaţi oameni de cultură, teologi, cercetători, scriitori şi 
oameni de ştiinţă, care, timp de câteva zile, au însufleţit oraşul prin 
conferinţe, dezbateri şi prelegeri interactive. Evenimentele au început odată 
cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie (26 octombrie), ocrotitorul 
Catedralei Mitropolitane şi al Cetăţii Băniei.  
 
I. Simpozionul internaţional „Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi 
spiritualitatea ortodoxă” 
Primul eveniment din cadrul proiectului „Zilele spirituale ale oraşului 
Craiova” a avut loc miercuri, 28 octombrie, fiind închinat „Luminii şi 
semnificaţiilor ei în teologia şi spiritualitatea ortodoxă”. Simpozionul 
internaţional, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, s-a desfăşurat la Centrul de 
restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova şi a reunit 
peste 30 de profesori şi teologi din ţară şi de peste hotare. Activitatea a 
marcat evenimentele culturale dedicate anului 2015 ca „An internaţional al 
luminii”. 
 Lucrările simpozionului au fost deschise în dimineaţa zilei de 28 
octombrie, în aula Centrului de restaurare. În faţa a peste 100 de studenţi şi 
profesori, organizatorii au dat citire cuvântului de binecuvântare din partea 
IPS Părinte Mitropolit Irineu. Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat preocupările 
Facultăţii de Teologie din Craiova pentru studiul interdisciplinar, 
evenimentul fiind un bun prilej de dialog între teologie, filosofie şi ştiinţă. 
„Între frumoasele preocupări ale Facultăţii noastre de Teologie, programate 
pentru această perioadă a anului universitar, se numără şi lucrările 
Simpozionului internaţional «Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi 
spiritualitatea ortodoxă». O temă ce se doreşte a fi deschisă spre dialogul 
interdisciplinar, cu menirea de a crea noi punţi de legătură între lucrarea 
învăţătorească şi misionară a Bisericii şi spectrul cercetării ştiinţifice. În 
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acest sens, colectivul nostru profesoral a integrat această activitate în 
contextul «Zilelor spirituale ale oraşului Craiova». Astfel, cu sprijinul 
colaboratorilor noştri din Cetatea Băniei, iubitori ai tradiţiilor noastre 
ortodoxe, am hotărât să organizăm acest simpozion, cu dorinţa de a dezvolta 
şi întări legătura dintre teologie, filosofie şi ştiinţă. În fapt, elemente ale 
aceluiaşi întreg, cele trei orizonturi de cunoaştere şi existenţă converg spre 
demonstrarea unei realităţi teonome, plină de lumina harului şi adevărului 
dumnezeiesc. «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa», ne spune Mântuitorul 
Hristos. Aceasta este învăţătura pe care noi o păstrăm şi o mărturisim peste 
veacuri, împărtăşind-o tuturor celor care caută să o descopere şi să o 
însuşească”, a spus IPS Părinte Irineu. Totodată, Mitropolitul Olteniei a 
punctat importanţa hristologică a luminii în simbolismul ei spiritual şi 
teologic. „Toate mărturiile Scripturii sunt girate de puterea harului Sfântului 
Duh, care o străbate de la un capăt la altul. În acest sens, dacă în Vechiul 
Testament Cuvântul lui Dumnezeu se aşază ca o promisiune, în Noul 
Testament este prezent ipostatic, materializându-Se şi însufleţind tainic 
iconomia creaţiei Sale. De aceea, atunci când vorbim despre Logosul 
înomenit din perspectiva Noului Testament, trebuie să înţelegem mai întâi 
starea celor care au scris despre toate acestea. Pentru dânşii, Hristos nu a 
fost un simplu rabin sau un învăţător charismatic şi nici chiar un profet. 
Viaţa şi învăţăturile Sale au fost cu adevărat unice: «Niciodată n-a vorbit un 
om aşa cum vorbeşte Acest Om» şi «Cu adevărat omul acesta era Fiul lui 
Dumnezeu». Prin urmare, Logosul lui Dumnezeu este viu şi lucrător în 
fiecare cuvânt al Sfintelor Scripturi”, a conchis IPS Părinte. 
 Prima zi a simpozionului a fost încununată de conferinţa 
profesorului Jean de Maire, reputat cercetător şi om de cultură belgian, care 
a vorbit despre „Istoria Transilvaniei”. Translatarea din limba franceză a 
fost asigurată de asist. univ. dr. Mihai Ciurea, de la Facultatea de Teologie 
din Craiova. După prezentarea profesorului De Maire, invitaţii împreună cu 
studenţii şi participanţii la eveniment au fost poftiţi în Muzeul de artă 
eclesială al Centrului de restaurare, unde a fost vernisată expoziţia de 
fotografie „Oltenia, vatră de cultură şi spiritualitate ortodoxă”. Oficiile 
prezentării au fost făcute de pr. lect. dr. Ion Reşceanu. În cea de-a doua zi de 
lucru, joi, 29 octombrie, de la ora 13:00, prof. dr. Cristian Bădiliţă a lansat la 
Centrul de restaurare ultimele sale lucrări. Cu acest prilej, invitaţii au avut 
ocazia să admire o expoziţie de carte veche de cult, pregătită de personalul 
Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman”. 
 În cadrul celor două zile de lucru, au luat cuvântul următorii invitaţi: 
pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei 
Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Ion 
Popescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, pr. prof. univ. dr. 
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Nicolae Morar, Departamentul de Teologie, Universitatea de Vest din 
Timişoara, pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prof. univ. dr. 
Liviu Petrişor Dinu, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea 
din Bucureşti, prof. univ. dr. Ştefan Trăuşan Matu, Facultatea de 
Automatică din Bucureşti, pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca, Facultatea de 
Teologie din Alba Iulia, pr. conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
conf. univ. dr. Adriana Neacşu, Facultatea de Ştiinţe Sociale - Departamentul 
de Sociologie, Filosofie, Universitatea din Craiova, ierom. lect. univ. dr. 
Vasilică Bârzu, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pr. lect. univ. dr. Ştefan Negreanu, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad, pr. lect. univ. dr. Grigore Moş, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. 
Marin Bălan, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, lect. 
univ. dr. Nicolae Turcan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. Ciprian Iulian Toroczkai, 
Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu. Din partea Facultăţii de Teologie din Craiova şi-au adus 
aportul: pr. prof. univ. dr. Alexandru Isvoranu, pr. conf. univ. dr. Nicolae 
Răzvan Stan, pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău, pr. conf. univ. dr. Adrian 
Boldişor, pr. lect. univ. dr. Ion Reşceanu, pr. lect. univ. dr. Ion Bîrnea, pr. 
lect. univ. dr. Sorin Bora şi asist. univ. dr. Mihai Ciurea. 
 
II. Conferinţe şi dezbateri academice 
În zilele de joi şi vineri, 29-30 octombrie 2015 Cetatea Băniei a găzduit o 
serie de conferinţe şi dezbateri academice, cu invitaţi de prestigiu din ţară şi 
de peste hotare. Astfel, joi, 29 octombrie, Biserica „Maica Domnului” – 
Mântuleasa din Craiova a găzduit conferinţa profesorului Petre Guran, 
cercetător ştiinţific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei 
Române. Domnia sa a vorbit despre „Importanţa consolidării legăturii 
dintre Biserică şi societate, prin susţinerea valorilor religioase în şcoală”. 
În acest sens a adus numeroase exemple cu privire la reuşita învăţământului 
religios în locaţii din ţară şi de peste hotare. Evenimentul s-a încheiat prin 
lansarea lucrării „Biserica în cetate”, autor Petre Guran.  
 Vineri, 30 noiembrie, la Centrul de restaurare şi vizualizare al 
Facultăţii de Teologie din Craiova au fost prezenţi: prof. dr. Petre Guran, 
prof. dr. Mihail Tritos, de la Facultatea de Teologie din Tesalonic - Grecia, 
şi prof. dr. Apostolos Patelakis, de la Institutul de Studii Balcanice din 
Tesalonic - Grecia. Întâlnirea sub formă de dezbatere a fost aşezată sub 
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genericul „Biserica în contextul procovărilor geopolitice şi sociale actuale”. 
Evenimentul a fost precedat de un concert de muzică bizantină susţinut de 
Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane 
din Craiova. 
 
III. „Paradigma creştină a unei Europe unite. Educaţia religioasă: 
valori, exigenţe, finalităţi” 
În perioada 3-4 noiembrie 2015 Centrul de restaurare şi vizualizare al 
Facultăţii de Teologie din Craiova a găzduit lucrările Conferinţei 
internaţionale „Paradigma creştină a unei Europe unite. Educaţia religioasă: 
valori, exigenţe, finalităţi”. Organizarea evenimentului s-a impus în 
contextul dezbaterilor privind disciplina Religie în şcoală, ţinând cont de 
importanţa valorilor religioase în educarea şi formarea tinerelor generaţii. 
Iniţiativa Bibliotecii Judeţene şi a Facultăţii de Teologie a fost susţinută 
deplin de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al 
Universităţii din Craiova. Manifestarea a avut loc în perioada 3-5 noiembrie, 
la Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova. 
Dezbaterile şi referatele de fond au fost susţinute de reprezentanţi de seamă, 
din ţară şi de peste hotare, din domeniile: teologie, drept, pedagogie, 
filosofie, sociologie etc. „Demersul nostru urmăreşte un întreit scop: 
afirmarea fundamentului creştin al şcolii româneşti în contextul promovării 
valorilor europene, a principiilor şi exigenţelor pe care astăzi le impune 
analiza stării de fapt şi de drept a educaţiei religioase în România şi, nu în 
cele din urmă, conturarea unor priorităţi în promovarea modelului creştin de 
educaţie. Preocuparea noastră este aşadar pe deplin justificată de necesitatea 
unei articulări corecte a statutului pe care îl are educaţia religioasă în 
societatea de astăzi şi totodată a valenţelor pe care le oferă în contextul unei 
Europe unite”, a declarat pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, titularul catedrei de 
Omiletică-Catehetică de la Facultatea de Teologie din Craiova. 
 În contextul dat, profesori universitari, cercetători, specialişti în 
pedagogie, drept sau sociologie din ţară şi din străinătate au poposit la 
Craiova pentru a lua parte la lucrările conferinţei internaţionale, aşezată de 
asemenea sub genericul „Zilele spirituale ale oraşului Craiova”. În realizarea 
acestui demers şi-au dat mâna: Arhiepiscopia Craiovei, Facultatea de 
Teologie din Craiova, Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman” şi 
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, din cadrul Universităţii 
craiovene. Manifestarea academică a început în aula Centrului de restaurare 
şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova. În deschidere, au fost 
rostite ectenii şi rugăciuni pentru victimele incendiului din barul 
bucureştean Colectiv. Ca invitaţi de onoare, au participat: Preasfinţiţii 
Episcopi Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, şi Emilian 
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Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, prof. univ. dr. 
Geo Leonardo Mănescu, Mihail Genoiu, viceprimarul municipiului Craiova, 
prof. Silvia Cârţu, preşedinte al APOR Craiova, conf. Gabriela Rusu 
Păsărin, şi prof. Ion Işfan, inspector general al ISJ Gorj. 
 În deschidere a luat cuvântul IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, decanul Facultăţii de Teologie din 
Craiova. „Această pregătire şi formare pedagogică este înscrisă în viaţa 
noastră şi se află imprimată în codul nostru ontologic. Omul creşte fizic şi 
intelectual odată cu vârsta, însă el trebuie să crească şi spiritual. Aceasta 
înseamnă a te îmbogăţi de tot ceea ce lumea a acumulat în decursul timpului 
şi a aduna înlăuntru cele mai alese valori pe care Dumnezeu le-a lăsat şi alţii 
au experimentat. Nu trebuie să uităm faptul că suntem în planul lui 
Dumnezeu din veşnicie. El şi numai El ştie ce vom face şi când vom face, ce 
vom realiza şi când vom împlini cele pe care El ne-a dăruit să le facem în 
această viaţă. Întrucât El este Bunătatea prin excelenţă, sălăşluiesc în noi 
premisele unei educaţii şi ale unei creşteri. În acest context, idealul omului 
credincios este sfântul, cel care a fost consacrat de Dumnezeu. Prin urmare, 
educaţia religioasă este un bun pe care noi trebuie să-l păstrăm şi să-l 
aprofundăm. Îl aşezăm cu sfinţenie în sufletul copiilor noştri, al tinerilor, 
pentru ca ei să aleagă tot ceea ce este mai bun şi tot ceea ce este mai curat”, 
a spus IPS Părinte Irineu.  
 În contextul deschiderii evenimentului, IPS Părinte Mitropolit a 
acordat o gramată arhierească de mulţumire prof. Ion Işfan, inspector 
general în cadrul ISJ Gorj, pentru susţinerea arătată orei de religie în 
decursul procesului de depunere a adeziunilor scrise. 
 În cadrul manifestării academice, a fost vernisată expoziţia de 
pictură „Faptele bune prin culoare”, în cadrul sălii muzeale a Centrului de 
restaurare. Expoziţia a cuprins tablouri cu tematică diversă, realizate de 
copii cu deficienţe de auz şi vorbire de la Liceul „Beethoven” din Craiova şi 
de la Şcoala Specială „Sfântul Vasile cel Mare”, alături de elevii liceelor de 
arte din eparhie şi de studenţii Secţiei de Artă Sacră a Facultăţii de Teologie 
din Craiova. De asemenea, invitaţii au putut admira şi lucrările fotografice 
ale expoziţiei tematice „Oltenia, vatră de cultură şi spiritualitate ortodoxă”, 
aşezate pentru câteva ceasuri în curtea centrului de restaurare. 
 Pe parcursul celor două zile au susţinut referate: prof. univ. dr. 
Gheorghe Iancu, de la Facultatea de Drept din Bucureşti, conf. univ. dr. 
Vasile Timiş, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Sociale din Cluj, prof. 
univ. dr. Emil Traytchev Stoyanov, de la Facultatea de Teologie din 
Bulgaria, lect. univ. dr. Andrian Alexandrov, lect. univ. dr. Ekaterina 
Damjanova, de la Facultatea de Teologie din Bulgaria, pr. lect. univ. dr. 
Vasila Creţu, de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, lect. univ. dr. 
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Dorin Opriş, judecătorul Cristian Iliescu, conf. univ. dr. Adrian Marian 
Roşan, şi dr. Marian Pădure, din cadrul Departamentului de Psihopedagogie 
Specială - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul de Psihopedagogie Specială, 
precum şi numeroşi profesori şi cercetători de la Departamentul de Pregătire 
a Personalului Didactic din Craiova şi de la Facultatea de Teologie din 
Craiova. 
 
IV. Proiectul de catehizare „Alege şcoala”, la final în Arhiepiscopia 
Craiovei 
Ultima activitate din cadrul „Zilelor spirituale ale oraşului Craiova” a 
marcat festivitatea de încheiere a Proiectului naţional de catehizare „Alege 
şcoala!”, pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. Evenimentul a avut loc joi, 5 
noiembrie 2015, la Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de 
Teologie din Craiova. În prima parte a întâlnirii, pr. Florin Marica a citit 
cuvântul de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. 
 Prezent la eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a vorbit celor prezenţi despre rolul şi 
importanţa catehezei în construirea tinerelor caractere. „Învăţământul este 
un dat al lui Dumnezeu. Suntem fiinţe create după chipul Părintelui ceresc, 
cu menirea de a ajunge la asemănarea cu Dânsul. De aceea, în lumea noastră 
de astăzi, trebuie să cultivăm iubirea în comuniune. Dacă împlinim aceasta, 
ajungem să ne împărtăşim din iubirea celorlalţi, căci spune Domnul: «Unde 
sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu». Deci, Dumnezeul 
din mine nu mă lasă să nu mă împărtăşesc celorlalţi. Sub aceste coordonate 
trebuie să vedem adevărata educaţie. Ea creşte şi se dezvoltă de la factorul 
şcoală, la locul unde sălăşluieşte omul, fie el şi profan. Chiar şi acolo trebuie 
să pătrundem, pentru că acolo, în profanul acesta, sunt nişte fraţi ai noştri 
care agonizează. Pe ei îi adunăm prin şcoala pe care noi ne-am propus să o 
facem. Cu toate acestea, trebuie să avem permanent în minte cuvintele 
Sfintei Scripturi: «Robi netrebnici suntem pentru că ceea ce ni s-a dat să 
facem am făcut». Aşadar, noi felicităm pe toţi cei care s-au implicat în 
proiectul acesta şi l-au îmbogăţit cu lumină şi spectru de culoare. Prin 
munca noastră arătăm cu toţii că Dumnezeu ne-a oferit o şansă ca să facem 
fapte bune. De aceea, noi trebuie să evaluăm lucrarea noastră din punct de 
vedere teologic şi mai pe urmă din punct de vedere social. Dumnezeu ne-a 
oferit posibilitatea ca prin mâna întinsă a săracului să împlinim o faptă bună. 
Aşadar, trebuie să vedem în lucrarea noastră atât latura verticală a 
comuniunii cu Dumnezeu, cât şi dimensiunea verticală a existenţei sociale 
cu lumea. Căci, prin rugăciunile noastre, prin viaţa noastră, vom cuceri cu 
adevărat lumea şi dintr-o parte şi din cealaltă”, a spus IPS Părinte Irineu. 
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 În cadrul întâlnirii au mai luat cuvântul pr. prof. univ. dr. Constantin 
Pătuleanu şi pr. Ionuţ Sandu, ambii implicaţi direct în activităţile proiectului 
„Alege şcoala!” pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. 
 Proiectul „Alege şcoala!” este implementat la nivelul parohiilor din 
Patriarhia Română din 2009. Reprezintă în primul rând o continuare firească 
a programului „Hristos împărtăşit copiilor”, fiind organizat împreună cu 
„World Vision România” în scopul „prevenirii şi combaterii fenomenului 
abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile prin dezvoltarea unor soluţii 
educaţionale alternative de tipul «Şcolii de duminică» necesare motivaţiei 
pentru educaţie a copiilor din mediul rural şi urban cu vârste cuprinse între 6 
şi 16 ani”. În prezent, funcţionează în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest 
Oltenia şi Nord-Vest în perioada aprilie 2014 - octombrie 2015, fiind 
finanţat din fonduri europene. 
 Proiectul „Alege şcoala!” îşi propune dezvoltarea unui program 
special pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi menţinerea elevilor în 
sistemul educaţional. Pe plan naţional dispune de 53 de centre inovative 
„Alege şcoala!” cu o abordare preventivă şi corectivă. În fiecare centru din 
regiunile specifice se vor furniza servicii de consiliere şi asistenţă 
educaţională şi corectivă de către 106 preoţi şi cadre didactice implicaţi în 
prevenirea fenomenului abandonului şcolar. Beneficiarii proiectului sunt cei 
1.643 de copii şi tineri din mediul rural şi urban care participă la activităţi de 
tip „Şcoala de duminică” şi „Şcoala după şcoală”. La aceştia se adaugă ca şi 
beneficiari indirecţi cei 1.314 părinţi. Proiectul vizează de asemenea şi 318 
persoane care au părăsit timpuriu şcoala. 
 În Arhiepiscopia Craiovei, proiectul „Alege şcoala!” se desfăşoară 
prin opt centre catehetice: „Sfântul Gheorghe-Vechi” - Craiova, „Eroii 
neamului” - Electro, „Sfântul Dimitrie” - Romaneşti, „Sfântul Nicolae” - 
Craioviţa, „Adormirea Maicii Domnului” - Oota, „Sfânta Tatiana” - Ciutura, 
„Sfânta Treime” - Strâmba-Jiu şi Rovinari. În fiecare centru catehetic, grupe 
de minimum 25 de copii, cu risc de abandon şcolar şi înscrişi în programul 
de „a doua şansă”, primesc săptămânal lecţii de cateheză, coordonate de un 
cleric şi un profesor de religie. Pe perioada verii, elevii cu risc de abandon 
şcolar vor merge gratuit în tabere organizate de „World Vision” şi Patriarhia 
Română. 
 

Arhid. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1 
 
 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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